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مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ،ونعــوذ باللــه مــن رشور
أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنــا ،مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل
فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اللــه وحــده ال رشيكـــ لــه ،وأشــهد أن
محمــد عبــده ورســوله ..

ﮋ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﮊ(.)1

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ(.)2

ﮋ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ(.)3
أما بعد:

فقــد حـذَّر اللــه مــن االفــراق واالختالف بعــد االئتــاف ،فقال ســبحانه:

ﮋﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

ﯕﮊ ( ،)4وقــال ســبحانه :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
( )1سورة آل عمران (.)102
( )2سورة النساء (.)1
( )3سورة األحزاب (.)71- 70
( )4سورة آل عمران (.)105
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ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ(.)1

وقــال تعــاىل :ﮋﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ(.)2

وقــال تعــاىل :ﮋﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﮊ(.)3

واالختلاف قـد وقع يف األمـم قبلنا ،وهو واقع يف هذه األمـة ،بل هو فيها

أكثر مـن األمـم السـابقة ،فعن عـوف بن مالكــ  قال :قـال رسـول الله:
( افرتقـت اليهـود على إحدى وسـبعني فرقـة ،فواحـدة يف الجنة وسـبعون يف
النـار ،وافرتقـت النصـارى على ثنتين وسـبعني فرقـة ،فإحـدى وسـبعون يف
النـار وواحـدة يف الجنـة ،والـذي نفس محمـد بيـده لتفرتقن أمتـي عىل ثالث
وسـبعني فرقـة ،واحدة يف الجنـة وثنتـان يف النار ).
قيل :يا رسول الله من هم؟
قال ( :الجامعة )(.)4
وقــد أمرنــا اللــه عــز وجــل أن نعتصــم بحبلــه جميعــاً وال نتفــرق،

فقــال:ﮋﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﮊ( ،)5وبــن قبــل ذلكـــ أن مفتــاح
( )1سورة يونس (.)19
( )2سورة األنعام (.)159
( )3سورة الروم (.)32 - 31
( )4أخرجــه أبــو داود يف «ســننه» ( ،)5/7حديــث رقــم ،)4596( :وأخــــرجه التــــرمذي يف «ســننه»
( ،)322/4حديــث رقــم ،)2640( :وابــن ماجــه يف «ســننه» ( ،)128/5حـــديث رقــم،)3991( :
مــن حديــث أيب هريــرة  ،وصححــه األلبــاين يف «السلســلة الصحيحــة» ( ،)356/1برقــم:
(.)203
( )5سورة آل عمران (.)103
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االعتصــام وعــدم الفرقــة هــو تقــوى اللــه حــق تقاتــه ،فأمــر بــه ،قــال تعــاىل:

ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ(.)1

بي الله سبحانه أن الناس كانوا أمة واحدة فاختلفوا.
وقد َّ

وأن ســبب هــذا االفــراق واالختــاف هــو البغــي والظلم ،وأعظم ســبب

لهــذا الظلــم والبغــي هــو الحســد ،فــإن الحســد يدفــع صاحبــه لرفــض الحــق
مــع علمــه بــه ،والجــدال عــن الباطــل ،قــال تعــاىل :ﮋﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮊ(.)2

ومــن أســباب االختــاف تركـــ يشء مــن الــرع وعــدم العمــل بــه،

فإنــه ســبب لوقــوع العــداوة والبغضــاء ،قــال تعــاىل :ﮋﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﮊ ( . )3

وقــد افرتقــت هــذه األمــة كــا افرتقــت مــن قبلهــا األمــم؛ مصداقــاً

لقولــه ( :لتتبعــن ســنن مــن كان قبلكــم  ،)4() ..وظهــرت فيهــا الفــرق التــي
أخــر عنهــا النبــي  يف حديــث االفــراق ،وادعــت كل فرقــة أنهــا عــى
( )1سورة آل عمران (.)103 - 102
( )2سورة البقرة (.)109
( )3سورة املائدة (.)14
( )4أخرجــه البخــاري يف «صحيحــه» ( ،)103/9حديــث رقــم ،)7320( :وأخرجه مســلم يف «صحيحه»
( ،)2054/4حديــث رقــم ،)2669( :مــن حديــث أيب ســعيد الخدري .
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ولكــن مــع وجــود هــذا االختــاف والتفــرق ،فــا تــزال يف األمــة طائفــة
منصــورة قامئــة بالحــق ،داعيــة إليــه ،ال يرضهــا مــن خالفهــا وال مــن خذلهــا،
إىل أن يــأيت أمــر اللــه وهــم عــى ذلكـ.
ولذلـك اهتم سـلف هـذه األمـة بالدعـوة إىل التمسـك بالكتاب والسـنة،
والتحذيـر مـن البـدع واألهـواء ،وكثرت أقوالهـم ومؤلفاتهم يف هـذا الباب.
ومــن تلكــم الكتــب التــي عنيــت بالتحذيــر مــن األهــواء والبــدع ،كتــاب
«البــدع والنهــي عنــه» البــن وضــاح القرطبــي ،وكتــاب «الحــوادث والبــدع»
للطرطــويش ،وكتــاب «الباعــث عــى إنــكار البــدع والحــوادث» أليب شــامة،
و«االعتصــام» للشــاطبي ،وغريهــا مــن الكتــب ..
ومـن املسـائل التي بحثهـا العلامء ،وعلى وجه الخصوص الشـاطبي يف
كتابـه «االعتصـام» ،مسـألة خـروج الرجـل مـن السـنة لبدعـة أحدثهـا ،ومـا هو
الضابـط يف ذلكــ؟ ،والبـن تيميـة  كالم متناثـر يف كتبه حول هذه املسـألة،
وقـد كنـت قـرأت على بعـض مشـايخي بعـض هـذه الكتـب ،وجـرى معهـم
بحـث هـذه املسـألة وغريها مـن املسـائل ،فأحببت جمع شـتات هـذا البحث
مـا اسـتطعت إىل ذلكــ سـبيال ،وال أقول إال كام قال الشـاطبي ( :فاإلنسـان
 وإن زعـم يف األمـر أنـه أدركه وقتلـه علامً – ال يأيت عليه الزمـان إال وقد عقلفيـه مـا مل يكـن عقـل ،وأدركـ مـن علمه مـا مل يكن أدركــ قبل ذلكــ ،كل أحد
يشـاهد ذلكــ من نفسـه عيانـاً ،وال يختص ذلكــ عنده مبعلـوم دون معلوم ،وال
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بـذات دون صفـة ،وال فعـل دون حكم)(.)1
أسـأل اللـه عز وجـل أن يجعـل عميل هـذا خالصاً لوجهـه الكريـم ،نافعاً
يل يف الداريـن ،وأن يعـم نفعهـا ،فما كان فيـه مـن صـواب فهـو بتوفيـق اللـه
وحـده سـبحانه ،ومـا كان فيـه من خلـل أو زلـل فمني ومن الشـيطان ،وأسـأله
سـبحانه العفـو والعافيـة يف الديـن والدنيـا ،إنـه ويل ذلك والقـادر عليه.
وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.
وكتبه :أبو عبدالرحمن صربي املحمودي
برياض نجد أعزها الله بالتوحيد والسنة
s.m.a.m3000@gmail.com

(« )1االعتصام» (.)286/3
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*مسألة :متى يخرج الرجل من السنة إىل البدعة؟

ذكر الشاطبي( )1يف «االعتصام»( )2ضابطني لهذه املسألة:
 _1إذا خالف أهل السنة يف أمر كيل.
 _2إذا خالف أهل السنة يف جزئيات كثرية.
والضابــط الثــاين فيــه قــوة إذا قيــل أنــه يــدل عــى خلــل يف أمــر كيل وإال
فيحتــاج إىل تأمل.
قــال الشــاطبي ( :وذلــك أن هــذه الفــرق إمنــا تصــر فرق ـاً بخالفهــا
للفرقــة الناجيــة يف معنــى كيل يف الديــن ،وقاعــدة مــن قواعد الرشيعــة ،ال يف
جــزيئ مــن الجزئيــات؛ إذ الجــزيئ والفــرع الشــاذ ال ينشــأ عنــه مخالفــة يقــع
( )1أبــو القاســم ،إبراهيــم بــن مــوىس بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي ،الشــهري بالشــاطبي ،لــه تآليــف
جليلــة ،مشــتملة عــى أبحــاث نفيســة ،وانتقــادات وتحقيقــات رشيفــة ،منهــا« :املوافقــات»
و«االعتصــام» و«الخالصــة» ،تــويف ( 790هـــ).
انظر ترجمته يف« :معجم املؤلفني» (.)118/1
( )2مــن مزايــا كتــاب «االعتصــام» أنــه اعتنــى بالتقعيــد أكــر مــن اعتنائــه بالنقــوالت ،وقــد ذكــر يف ثنايــا
هــذا الكتــاب أنــه مل يــر أحــدا ً اعتنــى بتقعيــد وتأصيــل مســائل البــدع فلذلــك اجتهــد عــى كتابــة
هــذا املؤلــف املفيــد ،وكتابــه مفيــد للغايــة يف معرفــة البــدع العمليــة ،أمــا يف مســائل االعتقــاد
فــا يصــح االعتــاد عليــه ،فــإن املؤلــف أشــعري ،و هــذا واضــح مــن خــال كتابــه ،ولكــن مــع
دقتــه يف تأصيلــه لبــاب البــدع العمليــة إال أنــه أخطــأ يف بعــض هــذه التأصيــات ،كــا تــراه يف
وأصلــه شــيخ اإلســام ابــن تيمية
تقريــره عــدم دخــول البــدع يف الوســائل ،والــذي قــرره الســلف َّ
يف «االقتضــاء» ( )201-97/2أن البدعــة تدخــل يف الوســائل كــا أنهــا تدخــل يف الغايــات ،ومــا
يــدل عــى هــذا التقريــر أثــر ابــن مســعود مــع أولئــك النفــر الذيــن كانــوا يف املســجد يذكــرون
اللــه يف حلــق ،فأنكــر عليهــم ابــن مســعود الوســيلة التــي اتخذوهــا لذكــر اللــه ،والكتــاب يف
الجملــة مرجــع عظيــم يف معرفــة البــدع العمليــة ،فلــو وفــق طالــب العلــم لدراســة هــذا الكتــاب
مــع تتبــع كالم شــيخ اإلســام املتفــرق يف تأصيــل ضوابــط البدعــة ســيجمع عل ـاً كثــرا ً ،وكالم
شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  أدق مــن كالم الشــاطبي ،إال أن الشــاطبي تقصــد إفــراد كتــاب يف
هــذه املســائل بخــاف شــيخ اإلســام ،وقــد وافــق الشــاطبي شــيخ اإلســام يف مســائل منهــا:
مبحــث نعــت البدعــة وحملهــا عــى البدعــة اللغويــة ،وكمبحــث االســتدالل بالحديــث الضعيــف
يف فضائــل األعــال ،فلعلــه يكــون متأثــرا ً بــه.
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بســببها التفــرق شــيعاً ،وإمنــا ينشــأ التفــرق عنــد وقــوع املخالفــة يف األمــور
الكليــة ،ألن الكليــات تضــم مــن الجزئيــات غــر قليــل ،وشــأنها يف الغالــب
أن ال تختــص مبحــل دون محــل ،وال ببــاب دون بــاب)(.)1
وقـال أيضـاً( :ويجـري مجـرى القاعـدة الكليـة كثرة الجزئيـات؛ فـإن
املبتـدع إذا َّ
كثر من إنشـاء الفروع املخرتعـة؛ عاد ذلك عىل كثير من الرشيعة
باملعارضـة؛ كما تصير القاعـدة الكليـة معارضة أيضـاً)(.)2
وذكــر ابــن تيميــة  ضابطــاً آخــر وهــو أن تكــون هــذه املخالفــة
اشــتهرت مبخالفــة الكتــاب والســنة ،ومثــل ببدعــة القدريــة والخــوارج
وغريهــم ،فعلــق األمــر عــى االشــتهار.
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ( :والبدعــة التــي يعــد بهــا الرجــل
مــن أهــل األهــواء مــا اشــتهر عنــد أهــل العلــم بالســنة مخالفتهــا للكتــاب
والســنة كبدعــة الخــوارج والروافــض والقدريــة واملرجئــة)(.)3
تنبيــه :املخالفــة الكليــة أو الجزئيــة املشــتهر الخــاف فيهــا تســمى
أصــوالً عنــد أهــل الســنة ،فليــس مــن الزم األصــول أن تكــون كليــة ،وعليــه
فتعبــر بعــض أهــل الســنة أنــه يبــدع ألجــل مخالفــة الســنة يف أصــل يدخــل
فيــه الجــزيئ والــكيل.
فإن قيل :ما الدليل عىل التبديع بالكليات والجزئيات املشتهرة؟
(« )1االعتصام» (.)177/2
(« )2االعتصام» ()177/2
(« )3مجموع الفتاوى» (.)414/35
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فيقــال :األمــر الــكيل فواضــح كالتبديــع للقدريــة واملرجئــة وغريهــم،
وأ َّمــا الجــزيئ فقــد أجمــع الســلف عــى عــدم التبديــع يف املخالفــة الجزئيــة

إذا مل يكــن الخــاف فيهــا قــد اشــتهر ،ويــدل لذلــك فعــل شــيخ اإلســام
ابــن تيميــة  مــع القــايض رشيــح( ،)1فإنــه قــد أنكــر صفــة العجــب ومــع
ذلــك قــال عنــه( :قــد أنكــر قــراءة ثابتــة ،وأنكــر صفــة َّ
دل عليهــا الكتــاب
والســنة ،واتفقــت األمــة عــى أنــه إمــا ٌم ِمــن األَمئَّــة)( ،)2ويف املقابــل بــ َّدع
ُّ

ـب صحابيـاً واحــدا ً كــا قــرر هــذا اإلمــام أحمد فقــال:
أمئــة الســنة مــن سـ َّ
ح ـ َدث ِم ْن ـ ُه
( َومــن انتقـ َ
ـص أحــدا ً مــن أَصحــاب رســول اللــه  أَو بغضــه ِب َ

ج ِمي ًعــاَ ،ويكــون قلبــه لَ ُهــم
حتَّــى يرتحــم علي ِهــم َ
أَو ذكــر مســاويه كَان مبتدعـاً َ

ســليامً( ،)3وكذلــك الكرمــاين( )4فقــال ( :فمــن ســب أصحــاب رســول
اللــه ،أو أحــدا ً منهــم أو تنقصــه ،أو طعــن عليهــم ،أو ع ـ َّرض بعيبهــم ،أو

عــاب أحــدا ً منهــم بقليــل أو كثــر ،أو دق أو جــل ،مــا يتطــرق بــه إىل الوقيعة
يف أحــد منهــم؛ فهــو مبتــدع رافــي خبيــث مخالــف ،ال يقبــل اللــه رصفــه،
وال عدلــه ،بــل حبهــم ســنة ،والدعــاء لهــم قربــة واالقتــداء بهــم وســيلة،
( )1أبــو أميــة ،رشيــح بــن الحــارث بــن قيــس الكنــدي ،كان مــن كبــار التابعــن ،وأدرك الجاهليــة،
واســتقضاه عمــر بــن الخطــاب  عــى الكوفــة ،فأقــام قاضي ـاً خمس ـاً وســبعني ســنة مل يتعطــل
فيهــا إال ثــاث ســنني ،وكان أعلــم النــاس بالقضــاء ،وكان مزاح ـاً ،تــويف ( 87هـــ).
انظر ترجمته يف« :وفيات األعيان» (.)460/2
(« )2مجموع الفتاوى» (.)492/12
( )3انظر« :أصول السنة» (.)54
( )4أبــو محمــد ،حــرب بــن إســاعيل الكرمــاين ،الحنظــي ،ولــد 190( :هـــ) ،ســمع مــن أحمــد بــن
حنبــل وإســحاق بــن راهويــه وغريهــم ،ومــن تالميــذه :الخــال والخرقــي وغريهــم ،قــال الخــال:
(كان رجــاً جليــاً ،حثنــي املــ ُّروذي عــى الخــروج إليــه) ،تــويف ( 280هـــ) .انظــر« :طبقــات
الحنابلة» (.)388/1
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واألخــذ بآثارهــم فضيلــة)(.)1
وكذلــك ب َّدعــوا بالخــروج عــى الســلطان ،قــال اإلمــام أحمــد( :وال

السـلْطَان َو َل الخــروج عليــه ألحــد مــن ال َّنــاس فَمــن فعــل َذلِــك
يحــل قتــال ُّ
فَ ُهــو مبتــدع عــى غــر الســنة)( ،)2وقــال الكرمــاين( :واالنقيــاد ملــن واله اللــه

أمــرك ،ال تنــزع يــدك مــن طاعــة ،وال تخــرج عليــه بســيفك حتــى يجعــل اللــه
لــك فرج ـاً ومخرج ـاً ،وأن ال تخــرج عــى الســلطان ،وتســمع وتطيــع ،وال
تنكــث بيع ـ ًة ،فمــن فعــل ذلــك فهــو مبتــدع مخــارق مفــارق للجامعــة)(.)3
كام ضلل سفيان الثوري وأحمد بن حنبل الحسني بن صالح(.)4

( )1انظر« :كتاب السنة» (.)45
(« )2أصول السنة» (.)46
(« )3السنة» (.)34
ومام ينبغي التنبه له أن هذه العقائد مجمع عليها ،أي :أنها محل اتفاق بني أهل السنة.
قــال الكرمــاين يف مقدمــة «كتــاب الســنة»( :هــذا مذهــب أمئــة العلــم ،وأصحــاب األثــر ،وأهــل
الســنة املعروفــن بهــا ،املقتــدى بهــم فيهــا ،مــن لــدن أصحــاب النبــي  إىل يومنــا هــذا،
وأدركــت مــن أدركــت مــن علــاء أهــل العــراق والحجــاز والشــام وغريهــم ،فمــن خالــف شــيئاً
ـل
مــن هــذه املذاهــب أو طعــن فيهــا أو عــاب قائلهــا فهــو مخالــف مبتــدع خــارج مــن الجامعــة زائـ ٌ
عــن منهــج الســنة وســبيل الحــق ،وهــو مذهــب أحمــد وإســحاق بــن إبراهيــم بــن مخلــد وعبداللــه
ابــن الزبــر الحميــدي وســعيد ابــن منصــور وغريهــم ممــن جالســنا وأخذنــا عنهــم العلــم.) ... ،
( )4أبــو عبداللــه ،الحســن بــن صالــح بــن حــي الهمــداين الثــوري الكــويف ،فقيــه عابــد ،ولــد ســنة مائة،
وروى عــن أبيــه وســاك بــن حــرب ومنصــور بــن املعتمــر وغريهــم ،وروى عنــه ابــن املبــارك
ـي،
ووكيــع وغريهــم ،قــال يَحيــى القطَّــان :كان ســفيان الثــوري ســيئ الــرأي يف الحســن بــن َ
حـ ٍّ
ـي،
يصـ ِّ
ـي ،فـ ِإذا الحســن بــن صالــح َ
وقــال أبــو نعيــم :دخــل الثَّــوري يــوم الجمعــة مــن البــاب ال ِقبْـ ِ ِّ
فقــال :نَعــوذ بِالل ـ ِه ِمــن خشُ ــو ِع ال ِّنفــاقِ  ،وأَخــذ نَعليــه ،فتح ـ َّو َل إِىل ســاري ٍة أُخــرى .انظــر« :ســر
أعــام النبــاء» ( ،)52/7وانظــر كالم الحافــظ ابــن رجــب يف «رشح علــل الرتمــذي» ()893 /2
كــا ســيأيت نقلــه.
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•وهنا يقال :إن السلف بدَّ عوا بجزئيات دون جزئيات فام هو ضابط التفريق؟
يقــال :الفــرق بينهــا أن الجزئيــات التــي بدعــوا بهــا كانــت مــا اشــتهر
الخــاف فيهــا بــن أهــل الســنة وأهــل البدعــة ،بخــاف الجزئيــات التــي
مل يبدعــوا بهــا فهــي مــا مل يشــتهر الخــاف فيهــا بــن أهــل الســنة وأهــل
البــدع ،وإليــك بعــض األمثلــة:
1 -1مل يبــدع أهــل الســنة مــن قــال إن الضمــر يعــود آلدم عليــه الســام(،)1
فقــد قــال بــه أبــو ثــور( )2وابــن خزميــة ،بــل إن اإلمــام أحمــد أثنــى عــى
أيب ثــور حتــى بعــد موتــه كــا يف «تهذيــب التهذيــب»( ،)3وكان أبــو بكــر
( )1أخــرج البخــاري يف صحيحــه (حديــث رقــم )3326 :مــن حديــث أيب هريــرة  أن النبــي
قــال( :خلــق اللــه آدم عــى صورتــه ،طولــه ســتون ذراعـاً) فالشــق األول مــن الحديــث متعلــق باللــه
وهــو قولــه( :خلــق اللــه آدم عــى صورتــه) ،والجملــة الثانيــة متعلقــة بــآدم وهــي قولــه( :طولــه
ســتون ذراع ـاً) ،قــال ابــن تيميــة ( :فــإن الضمــر يف قولــه( :طولــه) عائــد إىل آدم الــذي قيــل
ـا خلقــه قــال لــه( :اذهــب
فيــه( :خلــق آدم عــى صورتــه) ،ثــم قــال( :طــول آدم ســتون ذراعـاً) ،فلـ َّ
إىل أولئــك النفــر مــن املالئكــة) ،فهــذه الضامئــر كلُّهــا عائــدة إىل آدم ،وهــذا منهــا أيض ـاً ،فلفــظ
الطــول وقــدره ليــس داخـاً يف مســمى الصــورة حتــى يقــال :إذا قيــل خلــق اللــه آدم عــى صورتــه
وجــب أن يكــون عــى قــدره وطولــه) ،ثــم قــال( :وأمــا قــول مــن قــال الضمــر عائــد إىل آدم كــا
ذكــر ذلــك لإلمــام أحمــد عــن بعــض محــديث البــرة ،ويذكــر ذلــك عــن أيب ثــور ،فهــو كــا قــال
اإلمــام أحمــد :هــذا تأويــل الجهميــة وأي صــورة كانــت آلدم قبــل أن يخلقــه) .انظــر« :بيــان تلبيــس
الجهميــة» (.)533 - 530 /6
وخالصتــه :أن مــن أرجــع الضمــر يف قولــه( :خلــق اللــه آدم عــى صورتــه) آلدم عليــه الســام فقــد
قــال بقــول الجهميــة وخالــف مــا عليــه أهــل الســنة كــا ســيأيت تقريــره يف مناقشــة «التحفــة».
( )2أبــو ثــور ،إبراهيــم بــن خالــد الكلبــي البغــدادي ،الفقيــه ،اإلمــام الحافــظ مفتــي العــراق ،ولــد ســنة
( 170هـــ) ،وســمع مــن ســفيان بــن عيينــة ووكيــع بــن الجــراح وغريهــم ،وحــدث عنــه أبــو داود
بالســنة
وابــن ماجــه وغريهــم ،قــال أبــو بكــر األعــن :ســألت أحمــد بــن حنبــل عنــه فقــال( :أعرفــه ُّ
منــذ خَمســن ســنة ،وهــو عنــدي يف مســاخ ســفيان الثَّــوري) ،تــويف ســنة ( 240هـــ).
انظر ترجمته يف« :سري أعالم النبالء» (.)468 - 467/9
( )3قــال عبــد اللــه بــن أحمــد( :انرصفــت مــن جنــازة أيب ثــور فقــال يل أيب :أيــن كنــت؟ فقلــت:
صليــت عــى أيب ثــور ،فقــال  :إنــه كان فقيهــاً) .انظــر« :تهذيــب التهذيــب» (.)118/1
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الصــريف( )1يقــول( :اعتــروا بهذيــن النفســن :الكرابيــي( )2وأيب ثــور،
فالحســن يف حفظــه وعلمــه ،وأبــو ثــور ال يعــره ،فتكلــم فيــه أحمــد يف
بــاب اللفــظ فســقط ،وأثنــى عــى أيب ثــور فارتفــع للزومــه الســنة)( ،)3وابــن
خزميــة اشــتهر بتلقيبــه إمــام األمئــة كــا لقبــه بذلــك الذهبــي( )4بــل ذكــر ابــن
تيميــة  أنــه اشــتهر بهــذا اللقــب(.)5
وســبب عــدم تبديــع الســلف لهــا أن خطأهــا كان يف أمــر جــزيئ مل
يشــتهر الخــاف فيــه بــن أهــل الســنة وأهــل البــدع.
 2 -2أول القـايض رشيـح صفـة العجـب فلم يثبتهـا ،وقال عنه ابـن تيمية
أنـه إمـام باالتفـاق( ،)6وسـبب ذلك أن خطأه جـزيئ مل يشـتهر الخالف فيه.
3 -3ذكــر محمــد بــن عــي الكرجــي املعــروف بالقصــاب( )7أن األمــوات
( )1أبــو بكــر ،محمــد بــن عبداللــه الصــريف ،البغــدادي ،إمام ـاً عامل ـاً بارع ـاً متفنن ـاً ،لــه تصانيــف يف
أصــول الفقــه وغــره ،تــويف ســنة ( 330هـــ).
انظر :ترجمته يف« :تهذيب األسامء واللغات» (.)194/2
( )2أبــو عــي ،الحســن بــن عــي بــن يزيــد الكرابيــي ،ســمع محمــد الشــافعي ويزيــد بــن هــارون
ومعــن بــن عيــى وغريهــم ،وروى عنــه عبيــد بــن محمــد بــن خلــف البــزار وغــره ،كان عامل ـاً
فقيهـاً ،لــه تصانيــف كثــرة يف الفقــه واألصــول تــدل عــى غــزارة علمــه ،تكلــم فيــه اإلمــام أحمــد
بســبب مســألة اللفــظ ،وقــال عنــه( :هــذا قــد أظهــر رأي جهــم) ،وقــال أيضـاً( :مــات بــر املريــي
وخلفــه حســن الكرابيــي) ،وأطلــق لفــظ البدعــة عليــه كثــرا ً ،تــويف ســنة ( 245هـــ).
انظر ترجمته يف« :تاريخ بغداد» (.)611/8
(« )3لسان امليزان» (.)304/2
(« )4سري أعالم النبالء» (.)365/14
(« )5الفتاوى الكربى» (.)474/6
(« )6مجموع الفتاوى» (.)492/12
( )7أبــو أحمــد ،محمــد بــن عــي بــن محمــد الفقيــه ،الكرجــي املعــروف بالقصــاب ،وســمي
بالقصــاب لكــرة مــا قتــل مــن الكفــار يف مغازيــه ،اإلمــام الحافــظ الغــازي املجاهــد ،ســمع مــن
والــده والحســن الدقــاق وعبداللــه الصبــاح وغريهــم ،وروى عنــه ابنــه عــي وابنــه عــار واملظفــر
الربوجــردي وغريهــم ،حســن املعتقــد ،تــويف ســنة ( 360هـــ).
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يف قبورهــم مــن الكفــار ال يحســون بــاألآلم بعــد فتنــة الســؤال إىل قيــام
الســاعة( ،)1وهــذا خطــأ منــه  جــزيئ ألنــه مل ينــازع يف إثبــات عــذاب القــر
بــل أق ـ َّر بــه ،لكــن نــازع يف اســتمراره ،واألمئــة مل يبدعــوا ابــن خزميــة وال

القصــاب ،وإمنــا ع ـ ُّدوا مخالفتهــم هــذه زلــة ،كــا نقــل هــذا الــكالم ابــن

تيميــة  يف «بيــان تلبيــس الجهميــة».

قــال ( :فنقــول :هــذا تأويــل تفــرد بــه ،ومل يتابعــه األمئة عليــه ،والقول
مــا ذهــب إليــه الجمهــور ،وتفــرده باملســائل ال يؤثــر وال يقــدح يف درجاتهم،
وعــذر كل مــن تفــرد مبســألة مــن أمئتنــا مــن عــر الصحابــة والتابعــن إىل
زماننــا هــذا أن يقــال :لــكل عــامل هفــوة ،ولــكل صــارم نبــوة ،ولــكل جــواد
كبوة) ( . )2

(« )1نكت القرآن» ( ،)59 - 57/4وسيأيت نص كالمه.
(« )2بيان تلبيس الجهمية» (.)406/6
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* ومام بدع به السلف وهي جزئيات:

1 -1تبديــع وتضليــل األمئــة للحســن بــن صالــح( )1ألنــه رأى الســيف،

مــع أن خطــأه جــزيئ ،ولكــن اشــتهر الخــاف فيــه بــن أهــل الســنة وأهــل
البدعــة.
2 -2ب ـ َّدع اإلمــام أحمــد حســن الكرابيــي ألجــل قولــه باللفــظ( ،)2ثــم
( )1قــال ابــن رجــب يف «رشح علــل الرتمــذي» (( :)893 /2فجــيء بالكتــاب إىل أيب عبــد اللــه ،وهــو
ال يــدري مــن وضــع الكتــاب ،وكان يف الكتــاب الطعــن عــى األعمــش والنــرة للحســن بــن
صالــح ،وكان يف الكتــاب :إن قلتــم :إن احلســن بــن صــاحل كان يــرى رأي اخلـوارج فهــذا ابــن الزبــر قد خرج،
فلــا قــرئ عــى أيب عبــد اللــه ،قــال :هــذا جمــع للمخالفــن مــا مل يحســنوا أن يحتجــوا بــه،
َّ
حــذروا عــن هــذا ،ونهــى عنــه .وقــد تسـلَّط بهــذا الكتــاب طوائــف مــن أهــل البــدع مــن املعتزلــة
وغريهــم يف الطعــن عــى أهــل الحديــث ،كابــن عبــاد الصاحــب ،ونحــوه).
وقــال الذهبــي ( :قــال أبــو ســعيد األشــج :ســمعت ابــن إدريــس وذكــر لــه صعــق الحســن بــن
صالــح فقــال :تبســم ســفيان أحــب إلينــا مــن صعــق الحســن).
وقــال أيضـاً( :كان يــرى الحســن الخــروج عــى أمــراء زمانــه لظلمهــم وجورهــم ،ولكــن مــا قاتــل
أبــدا ً ،وكان ال يــرى الجمعــة خلــف الفاســق).
وقــال أيضـاً( :عــن أيب نعيــم قــال :ذكــر الحســن بــن صالــح عنــد الثــوري فقــال :ذاك رجــل يــرى
الســيف عــى أمــة محمــد).
وقــال أيضـاً( :وعــن بــر بــن الحــارث وذكــر لــه أبــو بكــر عبدالرحمــن بــن عفــان الصــويف فقــال:
ســمعت حفــص بــن غيــاث يقــول :هــؤالء يــرون الســيف ،أحســبه عنــى ابــن حــي وأصحابــه .ثــم
قــال بــر :هــات مــن مل يــر الســيف مــن أهــل زمانــك كلهــم إال قليــل ،وال يــرون الصــاة أيضـاً.
ثــم قــال :كان زائــدة يجلــس يف املســجد يحــذر النــاس مــن ابــن حــي وأصحابــه .قــال :وكانــوا
يــرون الســيف).
وقال أيضاً( :وقال خلف بن متيم :كان زائدة يستتيب من أىت حسن بن صالح).
وقــال أيض ـاً( :وقــال أحمــد بــن يونــس الريبوعــي :جالســته عرشيــن ســنة ،مــا رأيتــه رفــع رأســه
إىل الســاء ،وال ذكــر الدنيــا لــو مل يولــد الحســن بــن صالــح كان خــرا ً لــه ،يــرك الجمعــة ويــرى
الســيف).
انظر« :سري أعالم النبالء» (.)370 - 360/7
مــع التنبــه أن علمــه يُ َســاوى بعلــم ســفيان الثــوري ،قــال الذهبــي يف «ميــزان االعتــدال» (:)497/1
(قــال أبــو نعيــم :حدثنــا الحســن بــن صالــح ومــا كان بــدون الثــوري يف الــورع والقــوة) ،وهــذا مل
مينــع اإلمــام زائــدة بــن قدامــة أن يحــذر منــه يف املســجد.
( )2واملراد باللفظ قوله( :ألفاظنا بالقرآن مخلوقة).
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توارد األمئة عىل تبديعه ،ذكر ذلك قوام السنة يف كتابه «الحجة»(.)1

* ويتنبه إىل أن الخالف جار يف ما ال يسوغ الخالف فيه:

ففيــه مــا هــو جــزيئ ومنــه مــا هــو كيل ،ثــم هــذا الجــزيئ منــه مــا اشــتهر

الخــاف فيــه بــن أهــل الســنة وأهــل البدعــة ومنــه مــا ليــس كذلــك ،فهــي
إذا ً مــن املســائل املجمــع عليهــا.

* ويتنبه أيضاً لضابط الجزيئ والكيل:

أمـا الـكيل فـكل ما ميكـن أن يتصـور تحته أجـزاء وأفراد قلـت أو كرثت،

وقـد تكـون الكليـة تحت كلية أعـم منها مثل تأويـل الصفات الفعليـة فهو كيل؛
ألنـه ينـدرج تحتـه كل صفـة فعليـة كالغضـب والـرىض واملجـيء إىل آخـره،
ثـم الصفـات الفعليـة تحت كيل أشـمل منه وهي الصفـات اإللهيـة ،فالصفات
اإللهيـة تنقسـم إىل صفـات ذاتية وإىل صفـات فعلية.
وضابــط الجــزيئ الــذي ليــس تحتــه أفــراد وال أجــزاء مثــل صفــة العجب
وحدهــا وصفــة الرحمــة وحدهــا والخــروج عــى الســلطان وســب صحــايب
واحــد ،فهــذه كلهــا جزئيــات منهــا مــا اشــتهر الخــاف فيــه مــع أهــل البــدع
ومنهــا مــا ليــس كذلــك.

(« )1الحجــة يف بيــان املحجــة» ( ،)203 - 202/2بــل قــال أَبــو حاتِــم الــرازي( :مــن كالم جهــم ابــن
صفــوان وحســن الكرابيـ ِ
ـي وداود بــن عــي أن لفظهــم القــرآن مخلُــوق ،وأَن القــرآن املنــزل عــى
جــا َء ِبـ ِه ِجربِيــل األمــن ِحكَايَــة ال ُقــرآن فج َّهم ُهــم أَبُــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد
نَبي َنــا  مـ َّ
ـا َ
َ
َ
ِ
َ
َ
ف
حنبَــلَ ،وتَابعــه َعــى تَجهِيم ِهــم علــاء األمصــار طــراً أجم ُعــونَ  ،ل خــاف بَــن أهــل األثــر ِ
ابــن َ
َذلِــكَ ).
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فمــن قــال :ال أنكــر املنكــر حتــى ال أُنفّــر املدعــو فهــو مبتــدع ألنــه

خالــف أهــل الســنة يف أمــر كيل وذلــك ألن عــدم إنــكار املنكــرات عــى
املدعويــن تدينــاً بدعــة كليــة.
وكذلــك الــوالء والــراء عــى حــزب هــذا أيض ـاً كيل ألن معنــى هــذا
أنــه يحــب كل مــن أحــب هــذا الشــخص لذاتــه ويبغــض كل مــن أبغــض هــذا
الشــخص لذاتــه وهــذه بدعــة كليــة.
وكذلــك مــن أهــم املســائل املعــارصة مســألة جنــس العمــل( )1فمــن مل
يكفــر بــرك جنــس العمــل فإنــه وقــع يف بدعــة لكنــه ال يبــدع ألن خطــأه
جــزيئ وذلــك ألنهــا فــرع عــن قاعــدة التــازم بــن الظاهــر والباطــن( )2فمــن
( )1وصــورة مســألة جنــس العمــل :هــو أن يُ ْس ـلِ َم الرجــل ويبقــى فــرة مــن الزمــن ،وهــو قــاد ٌر عــى
عمــل الجــوارح وال يعمــل ،فهــو كافــر باالتفــاق ،وخالــف بعــض املعارصيــن وقــال :ال يكفــر،
وهــو محجــوج باإلجــاع ،وأهــل العلــم يذكــرون هــذه املســألة ردا ً عــى املرجئــة ،مــن بــاب
إثبــات قــوة التــازم بــن الظاهــر والباطــن.
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ( :وهنــا أصــول تنــازع ال َّنــاس فيهــا منهــا :أن القلــب هــل يقــوم
ـب وال يظهــر قـ ُّ
ط منــه يش ٌء عــى اللســان والجــوارح وإمنــا يظهــر نقيضــه مــن
بــه تصديــق أو تكذيـ ٌ
ِ
غــر خـ ٍ
ـوف؟ فالــذي عليــه الســلف واألئَّــة وجمهــور ال َّنــاس أنــه ال بــد مــن ظهــور موجــب ذلــك
عــى الجــوارح ،فمــن قــال :إنــه يصــدق الرســول ويحبــه ويعظمــه بقلبــه ولَــم يتكلــم قـ ُّ
ط باإلســام
ٍ
خــوف فهــذا ال يكــون مؤم ًنــا يف الباطــن وإنَّ ــا هــو كافــر).
وال فعــل شــيئًا مــن واجباتــه بــا
«مجمــوع الفتــاوى» (.)120/14
( )2املــراد بالتــازم بــن الظاهــر والباطــن ارتبــاط صــاح الظاهــر مــن عمــل الجــوارح بالباطــن أي
القلــب ،ويــدل عليــه مــا أخرجــه البخــاري يف «صحيحــه» حديــث رقــم ،)52( :وأخرجــه مســلم
يف «صحيحــه» حديــث رقــم )107( :مــن حديــث النعــان بــن بشــر  أن رســول اللــه  قــال:
(أال وإن يف الجســد مضغــة إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه ،وإذا فســدت فســد الجســد كلــه ،أال
وهــي القلــب).
ـل ُمؤم ًنــا إميانًــا ثابتًــا يف قلبــه
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة َ ( :ومــن املمتَنــع أن ي ُكــون ال َّرجـ ُ
بــأ َّن اللــه فــرض عليــه الصــاة والــزكاة والصيــام والحــج ويعيــش دهــره ال يســجد للــه ســجدة وال
يصــوم مــن رمضــان وال يــؤدي للَّــه زكاة وال يحــج إىل بيتــه فهــذا ممتن ـ ٌع وال يصــدر هــذا إال مــع
ح)« .مجمــوع الفتــاوى» ( ،)611/7وقــال أيضــاً:
نفــاقٍ ِ
ف القلــب وزندقــ ٍة ال مــع إميــانٍ صحيــ ٍ
(جنــس العمــل مــن لــوازم إميــان القلــب)« .مجمــوع الفتــاوى» (.)616/7
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أقــر بهــذه القاعــدة ومل يكفــر بــرك جنــس العمــل فإنــه أخطــأ وخطــأه جــزيئ
ال يبــدع بــه ألنــه مل يشــتهر.
والناظــر يف كتــب «الســنة»( )1يجــد أن الســلف  ســلكوا مســلكاً يف
ـاب ليــس واحــداً مــن جهــة
التبديــع مل يســلكوه يف التكفــر والتفســيق ،فالبـ ُ

تنزيــل الحكــم عــى املعــن.

فنحن بني أن نعمل منهجهم أو نرتكه ونقول هم رجال ونحن رجال!!
وهــذا خــاف املنهــج الربــاين الــذي رســمه لنــا يف قولــه تعــاىل :ﮋﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮊ( ،)2وقولــه تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ( ،)3فجعــل
ســبيلهم حجــة ومنهجــاً متبعــاً ،وقــد اســتدل باآليــة األوىل الشــافعي 
عــى حجيــة دليــل اإلجــاع(.)4
الســلف يف هــذا البــاب كتبــاً
( )1املــراد بإطــاق الســنة هنــا أي مــا يقابــل البدعــة ،وقــد صنــف َّ
كثــرة ،منهــا« :الــرد عــى الجهميــة» لإلمــام أحمــد بــن حنبــل (ت 241 :هـــ)« ،الســنة» للمــروزي
(ت 264 :هـــ)« ،كتــاب الســنة» للكرمــاين (ت 280 :هـــ)« ،الســنة» أليب عاصــم (ت 287 :هـــ)،
و«الســنة» لعبداللــه بــن اإلمــام أحمــد (ت 290 :هـــ) ،و«الســنة» للخــال (ت 311 :هـــ) ،و«رشح
الســنة» للرببهــاري (ت 329 :هـــ) ،و«الرشيعــة» لآلجــري (ت 360 :هـــ) ،وهــي كثــرة ،وانظــر
مقدمــة كتــاب شــيخنا عبداملحســن العبــاد البــدر «قطــف الجنــى الــداين» فقــد رسد جملــة منهــا،
وذكــر تفصي ـاً جيــدا ً ينبغــي مراجعتــه ،وهــو موجــود ضمــن مجمــوع «كتــب ورســائل الشــيخ»
(.)46 - 43/4
( )2سورة النساء (.)115
( )3سورة التوبة (.)100
(« )4قواطع األدلة» للسمعاين (.)466/1
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* والناظر اليوم يرى أن الناس يف ذلك عىل ثالثة أقسام:

القســم األول :هــو الغلــو يف إعــال أقوالهــم وأحكامهــم ،وذلــك بأخذها

دون النظــر إىل املســائل التــي أوقعــوا عليهــا تلــك األحــكام ،وهــل هــي مــا
يبــدع بــه أو ال؟ وهــم الح َّداديــة( ،)1فتجدهــم يرمــون كل مــن أخطــأ بالبدعــة
ولــو كان هــذا الخطــأ ال يبــدع بــه ،وهكــذا ال يَســل ُم عندهــم أحــد ،وهــذا يعــد

مــن البغــي الــذي حرمــه اللــه ورســوله.

قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ( :ومعلــوم أنَّــا إذا تكلمنــا فيمــن هــو

الصحابــة ،مثــل امللــوك املختلفــن عــى امللــك ،والعلــاء واملشــايخ
دون َّ
ـم وعــدلٍ َل بجهلٍ
املختلفــن يف العلــم والديــن ،وجــب أن يكــون الــكالم بعلـ ٍ

كل َحــالٍ  ،والظلــم
ـب لـكُل أحـ ٍد عــى كُل أحـ ٍد يف ِّ
وظُلـ ٍ
ـمَ ،فـإِنَّ العــدل واجـ ٌ
ـاح َقـ ُّ
حــالٍ .
محــر ٌم ُمطل ًقــا ،ال يُ َبـ ُ
ـط ِب َ

قــال تعــاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ـض
ﯜ ﯝﯞﮊ( ،)2وهــذه اآليــة نزلــت ب َِســبب بغضهــم للك َّفــار ،وهــو بغـ ٌ
مأمــو ٌر بــه.

( )1مــن املتقــرر أن علــاء املســلمني قــد وضعــوا للفــرق التــي نشــأت بــن أظهــر املســلمني ضوابــط
متيزهــم عــن أهــل الســنة والجامعــة ،فــا هــو ضابــط فرقــة الحداديــة؟
الخطأ يف الرشيعة عىل أقسام الثالثة:
 _1خطأ يف قاعدة كلية تندرج تحتها فروع ومسائل.
 _2خطأ يف مسائل جزئية اشتهر الخالف فيها بني أهل السنة وأهل البدعة.
 _3خطأ يف مسائل جزئية مل يشتهر الخالف فيها بني أهل السنة وأهل البدعة.
فالخطـأ يف األول والثـاين يبـدع بـه أهـل السـنة ،وال يشترطون إقامة الحجة فيهما عىل املعني،
بخلاف الثالـث فلا يبدعـون بـه إال بعد إقامـة الحجة فيه على املعني ،أ َّمـا الحدَّاديـة فيبدعون
باألخطـاء الجزئيـة التـي مل يشـتهر الخلاف فيها بني أهل السـنة وأهـل البدعة.
( )2سورة املائدة (.)8

اإليضاح والبيان للضابط الذي خيرج به الرجل
22
فــإذا كان ال ُبغــض الـ ِ
صاحبــه أَن يظلــم مــن
ـذي أمــر اللَّــه بــه قَــد نُهــي َ

أبغضــه ،فكيــف يف بُغ ِ
مســلم ِبتَأويــلٍ َوشُ ــبه ٍة أَو ِب َهــوى نَف ٍ
ْــس؟! فهــو
ْــض
ٍ

حــق أَن لَ يَظلــم ،بَــل يَ ْع ِ
ــد َل َعلَيــه)(.)1
أَ ُّ

ـا كان أَتبــاع األَنبيــا ِء هــم أهــل العلــم والعــدل ،كان
وقــال أيض ـاًَ ( :ولَـ َّ

والســنة مــع الكفَّــار ،وأهــل البــدع بالعلــم والعــدل ال
كالم أهــل اإلســام ُّ
بالظَّــن)(.)2

القســم الثــاين :وهــو مســلك التمييــع ،وهــم مــن قــال :إن هــذه أقــوال
وأحــكام عــى أشــخاص وأعيــان ال تلزمنــا ،والبــد مــن إقامــة الحجــة عــى
املخالــف يف كل مســألة أخطــأ فيهــا.
ومنهــم مــن زعــم أن مــن ســلم لــه مصــدر التلقــي (الكتــاب والســنة
واإلجــاع) ،فهــو الســني الســلفي ،وإن خالــف يف أصــل مــن أصــول الســنة
مــا مل تُقــم عليــه الحجــة!
وخفي عليهم أن من املسائل ما لو أقيمت الحجة عىل صاحبها لكفر.
ـن لــه مــا جــاء به الرســول،
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ( :و َمــن تبـ َّ

ـاق الرسـ َ
فشـ َّ
ـن لــه الهــدى واتبــع غــر ســبيل املؤمنــن
ـول مــن بعــد مــا تبـ َّ

فهــو كافــر)(.)3

(« )1منهاج السنة» (.)127 - 126/5
(« )2الجواب الصحيح» (.)107/1
(« )3مجموع الفتاوى» (.)180/12
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واألصل يف البدع كلها أنها كفر ،كام قرر ذلك غري واحد من أهل العلم.

قــال الشــاطبي ( :كل بدعــة – وإن قلــت – ترشيــع زائــد أو ناقــص ،أو
تغيــر لألصــل الصحيــح ،فيكــون قادحـاً يف املــروع ،ولــو فعــل أحـ ٌد مثــل

هــذا يف نفــس الرشيعــة عامــدا ً لكفــر ،إذ الزيــادة والنقصــان فيهــا أو التغيــر –
قــل أو كـ ُ
ـر – كفــر .)1()..
وقــد جــاء عــن الســلف مــا يوضــح أن الجهــل والتأويــل ليــس مانعــاً
مــن التبديــع مطلق ـاً ،ففــي عقيــدة الرازيــن أيب حاتــم( )2وأيب زرعــة( )3التــي
نقلوهــا عــن أمئــة الســنة( :ومــن زعــم أن القــرآن مخلــوق فهــو كافــر باللــه
العظيــم كفــرا ً ينقــل عــن امللــة) ،ثــم قــاال( :ومــن وقــف يف القــرآن جاه ـاً
علّــم وب ـ ِّدع ومل يكفــر)(.)4

فــكالم الرازيــن يف التبديــع مــع الجهــل ال مــع العلــم؛ ألنــه لــو علــم

رص عــى القــول بأنــه مخلــوق لكفــر كفــرا ً ينقــل مــن امللــة ،كــا بينــه يف
وأ َّ

ســابق كالمــه وملــا اكتفــي بتبديعــه ،إذا ً يكــون التبديــع مــع الجهــل ،أ َّمــا مــن
(« )1االعتصام» (.)381 - 380/1
( )2أبــو حاتــم ،محمــد بــن إدريــس بــن املنــذر الحنظــي الــرازي ،أحــد األمئــة الحفــاظ األثبــات،
مشــهور بالعلــم ،مذكــور بالفضــل ،ســمع محمــد األنصــاري والتنوخــي وغريهــم ،وروى عنــه يونس
ابــن عبــد األعــى والربيــع بــن ســليامن وهــا أكــر منــه ســناً ،كتــب الحديــث ســنة (209هـــ)،
تــويف ســنة ( 277هـ).
انظر ترجمته يف« :تاريخ بغداد» (.)414/2
( )3أبــو زرعــة ،عبيداللــه بــن عبدالكريــم بــن يزيــد بــن فــروخ الــرازي ،اإلمــام ،متفــق عليــه بــا مدافعــة
بالحجــاز والعــراق والشــام ومــر ،مل يختلــف فيــه أحــد حافــظ ،روى عنــه أحمــد ابــن حنبــل
ومســلم بــن الحجــاج ،تــويف ســنة ( 264هـــ).
انظر ترجمته يف« :اإلرشاد يف معرفة علامء الحديث» (.)679/2
(« )4اعتقاد أهل السنة» (.)178/1
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علــم أنــه غــر مخلــوق وقــال مخلــوق فيكفــر.

وملــا َســأل الثــوري عــن الربيــع( )1فأُثنــي عليــه ،قــال :مــن بطانتــه؟ قيــل

لــه :القدريــة ،قــال :هــو قــدري( .)2ومل ينتظــر حتــى تقــام عليــه الحجــة،
وذلــك أن مجالســة أهــل البــدع عالمــة عــى اتفــاق املــرب واملأخــذ.
روا ال َّنــاس
وقــد جــاء عــن عبداللــه بــن مســعود  أنــه قــال( :اعتــ ُ

إل َمــن يُع ِ
جبُــ ُه)(.)3
خــا ِد ُن َّ
خ َدانِهِــم ،فــ ِإ َّن امل َــرء لَ يُ َ
بأَ ْ

قــال أبــو العبــاس ابــن تيميــة ( :فأ َّمــا مســائل الديــن التــي يتنــازع فيهــا

حـ ْرف والصــوت ونحوهــا،
كثــر مــن النــاس يف هــذه البــاد ،مثــل مســألة ال َ
ـن ِ
ـل ُمتــأ ِّول)(.)4
مبتد ًعــا ،وكالهــا جاهـ ٌ
فقــد يكــون ك ٌُّل مــن املتنا ِز َعـ ْ

فتأمــل كيــف أنــه مل يجعــل الجهــل والتأويــل مان ًعــا مــن إطــاق اســم

البدعــة عليهــا ،مــع أن الجهــل والتأويــل عــذران مانعــان مــن إنفــاذ الوعيــد
يف حقهــا.
القســم الثالــث :وهــو املســلك الوســط فيــا أعتقــد واللــه أعلــم ،وهــو
إعــال منهــج الســلف وذلــك بالنظــر إىل أحكامهــم وإىل املســائل التــي
أوقعــوا عليهــا تلــك األحــكام ،وذلــك أن الســلف مل يُد ِّونــوا ويــرووا لنــا مــا
( )1أبــو جعفــر ،الربيــع بــن صبيــح البــري ،العابــد ،مــوىل بنــي ســعد ،مــن أعيــان مشــايخ البــرة،
حــدث عــن الحســن وابــن ســرين وثابــت البنــاين وجامعــة ،وعنــه وكيــع وابــن مهــدي والثــوري
وآخــرون ،كان مــن عبــاد أهــل البــرة وزهادهــم ،إال أن الحديــث مل يكــن مــن صناعتــه ،فــكان
يهــم كثــرا ً ،تــويف غازيـاً بــأرض الهنــد ســنة ( 160هـــ).
انظر ترجمته يف« :تاريخ اإلسالم» (.)47/4
(« )2اإلبانة الكربى» (.)452/2
(« )3اإلبانة الكربى» (.)439/2
(« )4مجموع الفتاوى» (.)356/23
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جــرى منهــم إال ليبينــوا لنــا منهج ـاً هــو محــل إجــاع لديهــم زمــن ظهــور
البــدع ،وكيــف أنهــم تعاملــوا مــع هــذه البــدع وأصحابهــا.

* فالخالصة :أنهم نظروا للمسائل فوجدوا أنها عىل قسمني:
 _1مسائل يسوغ الخالف فيها فوسعهم فيها الخالف.

 _2مسائل ال يسوغ الخالف فيها( )1وهي أيضاً عىل قسمني:
أ_ مســائل كليــة يبــدع بهــا مــن خالــف ،وال يشــرط إقامــة الحجــة عــى
مــن وقــع فيهــا.
ب_ مسائل جزئية وهي عىل قسمني أيضاً:
 _1جزئيــة اشــتهر الخــاف فيهــا بــن أهــل الســنة وأهــل البدعــة ،فهــذه
يبــدع بهــا املخالــف وال يشــرط إقامــة الحجــة عليــه الشــتهارها ،كمســألة
الخــروج عــى الســلطان وســب صحــايب واحــد.

( )1ضابــط املســائل التــي ال يســوغ الخــاف فيهــا ،مــا ورد يف بيــان حكمهــا نــص رصيــح مــن القــرآن
أو الســنة الصحيحــة ،وال معــارض لــه ،أو نقــل فيهــا إجــاع.
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ( :وقولهــم :مســائل الخــاف ال إنــكار فيهــا ليــس بصحيــح ،فــإن
اإلنــكار إمــا أن يتوجــه إىل القــول بالحكــم أو العمــل ،أ َّمــا األول فــإذا كان القــول يخالــف ســن ًة أو
إجامع ـاً قدمي ـاً وجــب إنــكاره وفاق ـاً ،وإن مل يكــن كذلــك فإنــه يُنكــر ،مبعنــى بيــان ضعفــه عنــد
مــن يقــول املصيــب واحــد وهــم عامــة الســلف والفقهــاء ،وأ َّمــا العمــل فــإذا كان عــى خــاف
ســنة أو إجــاع وجــب إنــكاره أيضـاً بحســب درجــات اإلنــكار ،أ َّمــا إذا مل يكــن يف املســألة ســنة
وال إجــاع ولالجتهــاد فيهــا مســاغ مل ينكــر عــى مــن عمــل بهــا مجتهــدا ً أو مقلــدا ً ،وإمنــا دخــل
هــذا اللبــس مــن جهــة أن القائــل يعتقــد أن مســائل الخــاف هــي مســائل االجتهــاد ،كــا اعتقــد
ذلــك طوائــف مــن النــاس ،والصــواب الــذي عليــه األمئــة أن مســائل االجتهــاد مــا مل يكــن فيهــا
دليــل يجــب العمــل بــه وجوبـاً ظاهــرا ً ،مثــل حديــث صحيــح ال معــارض لــه مــن جنســه ،فيســوغ
إذا عــدم ذلــك فيهــا االجتهــاد لتعــارض األدلــة املتقاربــة أو لخفــاء األدلــة فيهــا)« .بيــان الدليــل
عــى بطــان التحليــل» (.)211 - 210
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 _2جزئيــة مل يشــتهر الخــاف فيهــا ،فهــذه ال يبــدع بهــا إال بعــد قيــام
الحجــة عــى املخالــف.

* مع التنبه إىل ما سبق:

أن ضابط الجزيئ هو ما ال يندرج تحته جزئيات أخرى.
وأن الجزيئ إذا اشتهر الخالف فيه صار أصالً من أصول أهل السنة.

ُســئل شــيخنا صالــح الفــوزان  -حفظــه اللــه  -هــل يشــرط إقامــة الحجــة

للتبديــع فقــال( :ليــس ألحــد أن يحكــم عــى يشء بأنــه بدعــة أو ســنة حتــى
يعرضــه عــى كتــاب اللــه وســنة رســوله  ،وأ َّمــا إن فعلــه عــن جهــل وظــن

أنــه حــق ومل يبــن لــه فهــذا معــذور بالجهــل ،لكــن يف واقــع أمــره يكــون
مبتدعـاً ،ويكــون عملــه هــذا بدعــة ،ونحــن نعاملــه معاملــة املبتــدع ،ونعتــر
أن عملــه هــذا بدعــة)(.)1
موقف أهل السنة من زلة العامل السلفي:
وأيضـاً ينبغــي التنبــه إىل املوقــف الصحيــح مــن زلــة العــامل ،فــإن زلــة
العــامل مــن أشــد مــا يهــدم الديــن كــا خــرج الدارمــي يف ســننه عــن عمــر
بــن الخطــاب  بســند صحيــح( :ثالثــة يهدمــن الديــن :زلــة العــامل ،وجدال
منافــق بالقــرآن ،وأمئــة مضلــون)(.)2
فمثـاً قــول بعــض العلــاء قدميـاً بجــواز املظاهــرات ال يُصريهــا جائزة

رشعــاً ،فهــي إنــكار غــر رشعــي عــى الحاكــم املســلم ،وهــي أيضــاً يف
(« )1املنتقى» (.)404/1
( )2أخرجه الدرامي يف «السنن» ( ،)295/1وصححه ابن كثري يف «مسند الفاروق» (.)662/2
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زمانهــم مل يشــتهر الخــاف فيهــا ،وذلــك ألنهــا كانــت غــر معروفــة لــدى
املســلمني ،بخــاف اليــوم فإنــه قــد اشــتهر الخــاف فيهــا بــن أهــل الســنة
وأهــل البدعــة.

* وألهل السنة مع زلة العامل تعامالن:
1 -1أنهم ال يقبلون منه هذه الزلة.

2 -2أالَّ يسقطوا العامل بل تبقى له مكانته.
أخــرج أبــو داود يف ســننه عــن معــاذ بــن جبــل ( :وأحذِّركــم زيغــة
الحكيــم ،فــإن الشــيطان قــد يقــول كلمــة الضَّ اللــة عــى لســان الحكيــم ،وقــد
يقــول املنافــق كلمــة الحــق) ،قَـ َ
ـال يزيــد :قلــت ملعــاذ :مــا يدرينــي رحمــك

اللــه أن الحكيــم قــد يقــول كلمــة الضاللــة وأن املنافــق قــد يقــول كلمــة
الحــق؟ قــال( :بــى ،اجتنــب مــن كالم الحكيــم املشــتهرات التــي يقــال
ـق إذا
ـق الحـ َّ
لهــا مــا هــذه ،وال يثني َّنــك ذلــك عنــه ،فإنــه لعلــه أن يراجــع ،وتلـ َّ
ـق نُــورا ً)(.)1
ســمعته فــإ َّن عــى الحـ ِّ

ـر ِع والوا ِقــع يعلــم قطع ـاً أ َّن
وقــال ابــن القيــم ( :ومــن لــه عل ـ ٌم بالـ َّ

جــل الجليــل الــذي لــه يف ا ِ
إلســام قــدم صالــح وآثــار حســنة وهــو مــن
ال َّر ُ

اإلســام وأهلــه مبــكان قــد تكــون منــه الهفــوة والزلَّــة هــو فيهــا معــذور بــل
ومأجــور الجتهــاده؛ فــا يجــوز أن يتبــع فيهــا ،وال يجــوز أن تهــدر مكانتــه
وإمامتــه ومنزلتــه مــن قلــوب املســلمني)(.)2
( )1أخرجــه أبــو داود يف «الســنن» (أثــر رقــم ،)4611 :وضعفــه األلبــاين يف «ضعيــف الجامــع»
(.)252/1
(« )2إعالم املوقعني» (.)220/3
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ومــا ينبغــي أن يعلــم أن األصــل يف التبديــع هــو الهجــر وتنزيــل

األحــكام املرتتبــة عليــه ،وقــد أخطــأ مــن ظــن أن األصــل يف ذلــك هــو

مراعــاة املصالــح ،إ ِذ األصــل يف الرشيعــة البــد لــه مــن دليــل رشعــي ،فمــن
قــال :إن األصــل يف املســألة كــذا فإنــه يطالــب بالدليــل ،واألدلــة الرشعيــة
دالــة عــى أن األصــل يف التبديــع هــو الهجــر.
جــاء عــن عائشــة  قالــت :تــا رســول اللــه  هــذه اآليــة :ﮋﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ(،)1
فقــال( :إذا رأيتــم الذيــن يتَّب ُعــون مــا تشــابه منــه فأولئــك الذيــن ســمى اللــه
فاحذروهــم(.)2

فهــذا الحديــث وغــره أصــل يف هجــر املبتــدع ،كــا أن حديــث
جابــر( :كل بدعــة ضاللــة)( ،)3أصــل يف هجــر البدعــة ،وبإجــاع أهــل
الســنة أن األصــل هــو هجــر املبتــدع ،والوصيــة بالحــذر مــن أهــل البــدع
إمنــا تكــون مــع البعــد عنهــم.
( )1سورة آل عمران (.)7
( )2أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (حديــث رقــم ،)4547 :ومســلم يف صحيحــه (حديــث = =رقــم:
.)2665
( )3أخرجــه النســايئ يف ســننه (حديــث رقــم ،)1578 :والبيهقــي يف «األســاء والصفــات» (حديــث
رقــم ،)137 :وصححــه األلبــاين يف «أحــكام الجنائــز» (.)30
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قال البغوي  ( :وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم ،وعلامء السنة
عىل هذا مجمعني متَّفقني عىل معاداة أهل البدعة ،ومهاجرتِهم )(.)1

مـع التنبـه إىل أنه ال يرتك هذا األصل إال ملصلحـة راجحة ،والذي يتخلف

هـو الهجـر وتنزيـل األحـكام للمصلحـة مع بقـاء وصـف البدعـة ،ال أن تجعل
فسـاق أهل السـنة ،فإنهـم ال يهجرون إال
املصلحـة هـي األصل ،وهذا بخالف َّ

إذا غلبـت املصلحـة ،والله أعلم.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وكتبه :أبو عبدالرحمن صربي املحمودي
برياض نجد أعزها الله بالتوحيد والسنة
 1436 .8 . 19هجري
s.m.a.m3000@gmail.com

(« )1رشح السنة» (.)227/1
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بسم الله الرحمن الرحيم
استشــكل بعــض طلبــة العلــم عــى مــا كتبتــه يف «اإليضــاح والبيــان
للضابــط الــذي يخــرج بــه الرجــل مــن الســنة إىل البدعــة» ،فجمعــت شــيئاً
منهــا ،وأجبــت عنهــا يف هــذا البحــث ،وســميته «التحفــة يف مناقشــة مــا
استشــكل يف األترجــة» ،وإليــك هــذه املناقشــة:
فــإن قيــل :هــل هــذا البحــث يف الســني الــذي وقــع يف بدعــة ،أو يف
املبتــدع األصــي؟
واملــراد بالســني هــو مــن ســلم عنــده مصــدر التلقــي (الكتــاب والســنة
واإلجــاع) ،بخــاف املبتــدع األصــي الــذي ال يعتمــد الكتــاب والســنة
واإلجــاع مصــدرا ً للتلقــي.
قيــل لــه :عنــوان البحــث هــو( :اإليضــاح والبيــان للضابــط الــذي يخــرج
بــه الرجــل مــن الســنة إىل البدعــة) ،فاملخالــف عموم ـاً  -ســواء كان أصلي ـاً
أو غــر أصــي  ،-إ َّمــا أن يخالــف يف قاعــدة كليــة تنــدرج تحتهــا مســائل
وفــروع ،أو يف جــزيئ ال ينــدرج تحتــه يشء ،وهــذا الجــزيئ إ َّمــا أن يكــون قــد
اشــتهر الخــاف فيــه بــن أهــل الســنة وبــن أهــل البــدع أوال؟
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فمــن األخطــاء مــا إذا وقــع فيــه الشــخص كفــر مبــارشة ،كســب الــرب

والعيــاذ باللــه.
ومــن األخطــاء مــا يبــدع بهــا الشــخص ويخــرج بهــا مــن الســنة إىل
البدعــة ،وهــذا محــل البحــث.
ومــن األخطــاء مــا يناصــح فيــه الشــخص وال يــرب عليــه ،ويبقــى يف
دائــرة اإلســام والســنة.
وأمــا التفريــق بــن املبتــدع األصــي والغــر أصــي فقــد ســألت ونظرت
فلــم أجــد مــن قــال بــه مــن الســلف ،وإال املخالفــة يف القواعــد الكليــة هــو
مــا وقــع فيــه أصحــاب الفــرق كالخــوارج والقدريــة وغريهــم.
قــال الشــاطبي ( :وذلــك أن هــذه الفــرق إمنــا تصــر فرق ـاً بخالفهــا
للفرقــة الناجيــة يف معنــى كيل يف الديــن ،وقاعــدة مــن قواعد الرشيعــة ،ال يف
جــزيئ مــن الجزئيــات؛ إذ الجــزيئ والفــرع الشــاذ ال ينشــأ عنــه مخالفــة يقــع
بســببها التفــرق شــيعاً ،وإمنــا ينشــأ التفــرق عنــد وقــوع املخالفــة يف األمــور
الكليــة؛ ألن الكليــات تضــم مــن الجزئيــات غــر قليــل ،وشــأنها يف الغالــب
أن ال تختــص مبحــل دون محــل ،وال ببــاب دون بــاب)(.)1
وكل الفــرق تدعــي األخــذ مــن الكتــاب والســنة قدميـاً وحديثـاً ،والخلل
هــو يف كيفيــة األخــذ ،وهــذا الخلــل يوجــد حتــى فيمــن يدعــي أن مصــدر
التلقــي عنــده هــو الكتــاب والســنة واإلجــاع.
(« )1االعتصام» (.)177/2
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فمصــادر التلقــي وإن ســلمت عنــد الرجــل غــر مؤثــرة إذا وقــع فيــا

يســتحق التبديــع ،فالحســن بــن صالــح مصــادر التلقــي عنــده ســليمة ومــع
ذلــك ب َّدعــه أمئــة الســنة ،وحســن الكرابيــي مصــادر التلقــي عنــده ســليمة

ومــع ذلــك ب َّدعــه أمئــة الســنة ،وهكــذا ممــن ب َّدعهــم األولــون ،فكثــر منهــم

مصــادر التلقــي عنــده ســليمة ،فكــون مصــادر التلقــي ســليمة ليســت عــذرا ً إذا
وقــع صاحبهــا فيــا يســتحق بــه التبديــع رشع ـاً.
قــال الشــاطبي ( :بــل كل مبتــدع مــن هــذه األمــة إمنــا يدعــي أنــه هــو
صاحــب الســنة دون مــن خالفــه مــن الفــرق)(.)1

وقـال الشـيخ عبـد الرحمـن بـن نـارص السـعدي ( :و ِمـن ممادح أهل

السـنة أنهـم يجتهـدون يف معرفـة الحـق بـكل طريـق يُ ِ
وصـل إليـه ويرحمـون
ُّ
الخلـق ،فهـم أرحم خلـق الله للخلـق ،يقصـدون هدايتهم مهما أمكنهم ،و َمن

والسـنة ِمـن كل مبتـدع فهـم يُب ِّدعونه ،ويُنكـرون عليـه بدعته،
خالـف الكتـاب َّ
ويَزجـرون عنها بـكل وسـيلة ،ولكنهم ال يُكفِّـرون املبتدعين املتأولني الذين
ضلُّـوا عـن الحـق ،وظنـوا أن مـا قالـوه واعتقدوه هـو مراد اللـه ومراد رسـوله

وضلال ،فالبدعـة وإن كانـت منافيـة لإلميان قد َينـ ُع من تكفير قائلِها
ً
جهلا
ً

جهلُـه وضاللُـه وتأويلُـه إذا كان مؤمنـاً بالرسـول ُمعظِّماً لـه ملتزمـاً لطاعتـه
وتصديـق خبره ،وأ َّمـا َمن َعـ َرف منهم مخالفـ َة بدعته ملـا قاله الرسـول وعاند
َّ
حـ ُد ما
ج ْ
وشـاق الرسـول مـن بعـد مـا تبني لـه الهـدى فإنـه كافـر؛ ألن الكفـ َر َ

حد بعضـه)(.)2
ج ْ
جـاء بـه الرسـول ،أو َ
(« )1االعتصام» (.)5/2
(« )2توضيح الكافية الشافية» (.)156
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واليــوم عــى ســبيل املثــال الرسوريــون( )1يدعــون أن مصــدر التلقــي
عندهــم الكتــاب والســنة واإلجــاع ،ولكنهــم خاصــة يف مســائل اإلمامــة مل
يعملــوا النــص بــل أعملــوا الهــوى ،وخالفــوا طريقــة أهــل الســنة والجامعــة
يف هــذا البــاب ،فهــل يقــال أنهــم مــن أهــل الســنة والجامعــة ألن مصــدر
التلقــي عندهــم ســليم؟!!
فـإن قيـل :هـذا البحـث فيه خلـط بني البدعـة كوصـف وبين تنزيلها عىل
املعين ،والبـدع مقتضيـة للحكـم ال موجبـة ،فليس مجـرد الوقـوع يف البدعة
يكـون صاحبهـا مبتدعـاً ،بـل البد مـن توفر الشروط وانتفـاء املوانع.
قيــل لــه :هــذا الــذي ذُكــر أنــه خلــط هــو يف الحقيقــة محــل النــزاع ،فقــد
بينــت يف البحــث أن الســلف  تعاملــوا يف بــاب البدعــة بغــر التعامــل
الــذي تعاملــوا بــه يف بــاب التكفــر والتفســيق ،وإن كان التكفــر والتفســيق
والتبديــع كلهــا مــن بــاب األســاء واألحــكام ،لكــن الســلف هــم الذيــن
ف َّرقــوا ،وفعــل الســلف حجــة كــا ســبق بيانــه.
( )1هــو تنظيــم وتيــار أســس وأنــيء يف كيــان دولــة قامئــة ،ويعتــر اليــوم مــن أوســع التيــارات الفكرية
والسياســية يف العــامل اإلســامي ،مؤسســه محمــد رسور زيــن العابديــن ،ســوري مــن حــوران ،كان
مــن اإلخــوان املســلمني وانشــق عنهــم ،كان يعمــل مدرس ـاً يف ســوريا ،ثــم تعاقــد مــع املعاهــد
العلميــة التابعــة لجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود حيــث عمــل يف األحســاء والقصيــم فــدرس
يف املعهــد العلمــي بربيــدة وعــرف عنــه نشــاطه وتطلعــه ،والرسوريــة فكــر ومنهــاج وتنظيــم ،وقــد
اعــرف محمــد رسور بوجــود تنظيــم كان منشــأه يف الســعودية ،ثــم انتــر يف بعــض دول العــامل
كــا ذكــر يف برنامــج «مراجعــات» يف قنــاة الحــوار ،وقــد تصــدى لهــذه الفرقــة علــاء الســنة وللــه
الحمــد بالــرد والبيــان ملــا هــي عليــه مــن انحــراف وبُعــد عــن منهــج الحــق ،ونــكاد نشــهد نهايتهــا
يف العــامل اإلســامي بــإذن اللــه.
انظر« :ويكيبيديا املوسوعة الحرة» عىل خلط فيام كتب عن الرسورية:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%
D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A
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فــإن قيــل :مــا املقصــود بهــذه العبــارة( :وذلــك أن الســلف مل يد ِّونــوا

ويــرووا لنــا مــا جــرى منهــم إال ليبينــوا لنــا منهجـاً هــو محــل إجــا ٍع لديهــم
زمــن ظهــور البــدع ،وكيــف أنهــم تعاملــوا مــع هــذه البــدع وأصحابهــا)(.)1
جيــة هــذا التقريــر وأنــه منهــج
قيــل لــه :أردت بهــذه العبــارة أن أبــن ح ِّ

الســلف يف تعاملهــم مــع أهــل البــدع ،فقلــت :إن الســلف  مل يكتبــوا لنــا
مــا جــرى بينهــم وبــن أهــل البــدع يف كتــب الســنة عبثـاً ،وإمنــا كانــت عــى
وجــه البيــان ملنهــج ســلكوه يف زمــن ظهــور البــدع ،والعــرة مبجوعهــا ال

بآحادهــا ،ولقــد رأينــا مــن ردهــا جملـ ًة وتفصيـاً وقــال ال تلزمنــي ،وكذلــك
رأينــا مــن غــا فيهــا وأعملهــا عــى خــاف مــا أراد الســلف .
فــإن قيــل :البدعــة عنــد األمئــة نــوع مــن أنــواع الفســق ،قــال ابــن القيــم:
(وهــو قســان فســق مــن جهــة العمــل وفســق مــن جهــة االعتقــاد  ...وفســق
االعتقــاد كفســق أهــل البــدع)( ،)2وكالم ابــن القيــم إمنــا يؤخــذ منــه أن بــاب
التكفــر والتفســيق واحــد ،فــإذا كان التفســيق موافقـاً للتكفري يف قيــام الحجة،
فكذلــك التبديــع؛ ألنــه نــوع مــن أنــواع التفســيق.
قيــل لــه :التكفــر والتفســيق والتبديــع كلهــا مــن بــاب األســاء
واألحــكام ،لكــن جــرى عمــل الســلف عــى التفريــق بــن التكفــر والتفســيق
وبــن التبديــع وقــد تقــدم هــذا يف أول املناقشــة عنــد قــويل( :وإن كان
التكفــر والتفســيق والتبديــع كلهــا مــن بــاب األســاء واألحــكام)( ،)3وقبلهــا
(« )1اإليضاح والبيان» ( 24ـ .)25
(« )2مدارج السالكني» (.)369/1
( )3انظر« :األترجة» (.)36
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قلــت( :إن الســلف  تعاملــوا يف بــاب البدعــة بغــر التعامــل الــذي تعاملــوا
بــه يف بــاب التكفــر والتفســيق)( ،)1وقلــت يف موطــن آخــر( :والناظــر يف
كتــب الســنة يجــد أن الســلف  ســلكوا مســلكاً يف التبديــع مل يســلكوه يف
التكفــر والتفســيق)( ،)2فبابهــا واحــد مــن جهــة أنهــا أســاء وأحكام ،وليســت
واحــدا ً مــن جهــة تنزيــل الحكــم عــى املعــن.
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ( :وال ريــب أن َمــن قــال :إن أصــوات

العبــاد قدميــة فهــو ُمفـ َ ٍ
حكــم أمثالــه ،كــا أن َمــن قــال إن هــذا
ـر مبتــدع ،لــه ُ

القــرآن ليــس هــو كال َم اللــه فهــو ُمفـ َ ٍ
حكــم أمثالــه.
ـر مبتــدع لــه ُ

و َمــن قــال :إن القــرآن العــريب ليــس هــو كالم اللــه ،بــل بعضُ ــه كالم اللــه

وبعضــه ليــس كالم اللــه ُمفـ َ ٍ
حكــم أمثالــه.
ـر مبتــدع لــه ُ

و َمـن قـال :إن معنى آيـة الكـريس وآيـة ال َّديـن وﮋﭑﭒﭓﭔﮊ(،)3

وﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮊ( ،)4معنـى واحـد فهو مفرت مبتـدع ،له حكم أمثاله.

َصد الحق
وأمـا التكفير فالصـواب أنـه َمن اجتهـد ِمن أمـة محمـد  وق َ

َّ
فشـاق
تبين له ما جاء به الرسـول،
فأخطـأ مل يُكفَّـر؛ بـل يُغفـر له خطـؤه ،و َمن َّ

َ
تبي لـه الهـدى ،واتبـع غير سـبيل املؤمنني فهـو كافر،
الرسـول مـن بعـد مـا َّ
ومـن اتبـع هواه وقصر يف طلب الحـق وتكلم بال علـم فهو عـاص مذنب ،ثم

قـد يكـون فاسـقاً وقد تكـون له حسـنات ترجح عىل سـيئاته.
( )1انظر« :األترجة» (.)36
( )2انظر« :اإليضاح» (.)20
( )3سورة اإلخالص (.)1
( )4سورة املسد (.)1
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كل مخطــئ
فالتكفــر يختلــف بحســب اختــاف حــال الشــخص ،فليــس ُّ

وال مبتــدع وال جاهــلٍ وال ضــال يكــون كافـ ًرا ،بــل وال فاسـقًا بــل وال عاصيًا،

خلْــق مــن أمئــة الطوائــف
ال ســيام يف مثــل مســألة القــرآن ،وقــد غلــط فيهــا َ
املعروفــن عنــد النــاس بالعلــم والديــن ،وغال ُبهــم يقصــد وج ًهــا مــن الحــق

فيتبعــه ،ويَعــزب عنــه وجــه آخــر ال يُحققــه ،فيبقــى عارفًــا ببعــض الحــق،

ـا بعضــه ،بــل ُمنكــرا ً لــه)(.)1
جاهـ ً

* ويف كالم شيخ اإلسالم  أمران:

األمــر األول :أنــه أطلــق ابتــداء اســم املبتـ ِ
ـدع عــى َمــن قــال :إن أصوات

العبــاد قدميــة ،وعــى َمــن قــال :إن هــذا القــرآن ليــس هــو كال َم اللــه ،ومل
يجعــل الجهــل مانعـاً مــن إطــاق التبديــع.

تبين له
األمـر الثـاين :أنـه ملـا جـاء للـكالم على التكفير فـ َّرق بين َمـن َّ

حـده ِمن بعـد ذلك وبين غيره ،فاألول
ج َ
الحـق الـذي جـاء بـه الرسـول ،ثـم َ

كافـر حقيقـ ًة ،وهـذا هو الـذي يلزم إلطالقـه قيام الحجـة عىل تفصيـلٍ كذلك.

وقولــه( :ليــس كُل ُمخطــئ ،وال مبتــدع ،وال جاهــل ،وال ضــال ،يكــون

كافـ ًرا ،بــل وال فاسـقًا ،بــل وال عاصيـاً)( ،)2فمــراده :أن العقوبــة املرتتبــة عــى
التفسيق أو التبديع قد ت ُدفع عنه ،لكنها ال تَدفع إطالق االسم عليه.

وقــد نــص شــيخ اإلســام أيضــاً عــى إطــاق لفــظ املبتــدع عــى
الجاهــل املتــأول ،قــال ( :فأ َّمــا مســائل الديــن التــي يتنــازع فيهــا كثــر
(« )1مجموع الفتاوى» (.)180 - 179/12
(« )2مجموع الفتاوى» (.)180/12
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ح ـ ْرف والصــوت ونحوهــا ،فقــد
مــن النــاس يف هــذه البــاد ،مثــل مســألة ال َ

ــن ِ
جاهــل ُمتــأ ِّول)(.)1
ٌ
مبتد ًعــا ،وكالهــا
يكــون ك ٌُّل مــن املتنا ِز َع ْ

فتأمـل كيـف أنـه مل يجعل الجهـل والتأويل مان ًعـا من إطالق اسـم البدعة

عليهما ،مـع أن الجهل والتأويـل عذران مانعـان من إنفاذ الوعيـد يف حقهام.

وقـال الشـيخ عبـد الرحمـن بـن نـارص السـعدي ( :و ِمـن ممادح أهل

السـنة أنهـم يجتهـدون يف معرفـة الحـق بـكل طريـق يُ ِ
وصـل إليـه ويرحمـون
ُّ
الخلـق ،فهـم أرحم خلـق الله للخلـق ،يقصـدون هدايتهم مهما أمكنهم ،و َمن

والسـنة ِمـن كل مبتـدع فهـم يُب ِّدعونه ،ويُنكـرون عليـه بدعته،
خالـف الكتـاب َّ
ويَزجـرون عنها بـكل وسـيلة ،ولكنهم ال يُكفِّـرون املبتدعين املتأولني الذين
ضلُّـوا عـن الحـق ،وظنـوا أن مـا قالـوه واعتقدوه هـو مراد اللـه ومراد رسـوله

وضلال ،فالبدعـة وإن كانـت منافيـة لإلميان قد َينـ ُع من تكفير قائلِها
ً
جهلا
ً

جهلُـه وضاللُـه وتأويلُـه إذا كان مؤمنـاً بالرسـول ُمعظِّماً لـه ملتزمـاً لطاعتـه
وتصديـق خبره ،وأ َّمـا َمن َعـ َرف منهم مخالفـ َة بدعته ملـا قاله الرسـول وعاند
َّ
حـ ُد ما
ج ْ
وشـاق الرسـول مـن بعـد مـا تبني لـه الهـدى فإنـه كافـر؛ ألن الكفـ َر َ

حد بعضـه)(.)2
ج ْ
جـاء بـه الرسـول ،أو َ

فتأمـل كيـف ف َّرق الشـيخ  بين التبديع والتكفير ،فأطلق التبديـع ،وق َّيد

التكفير بقيـام الحجـة! والذيـن يقولـون باشتراط إقامـة الحجـة يف التبديـع
يلزمهـم أن يُكفِّـروا املبتـدع بعد قيـام الحجة عليـه ،ال أنه يصير مبتد ًعا فقط!!
(« )1مجموع الفتاوى» (.)356/23
(« )2توضيح الكافية الشافية» (.)156
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وقــد ُســئل شــيخنا صالــح الفــوزان  -حفظــه اللــه  -هــل يشــرط إقامــة

الحجــة للتبديــع فقــال( :ليــس ألحــد أن يحكــم عــى يشء بأنــه بدعــة أو ســنة
حتــى يعرضــه عــى كتــاب اللــه وســنة رســوله  ،وأ َّمــا إن فعلــه عــن جهــل

وظــن أنــه حــق ومل يبــن لــه فهــذا معــذور بالجهــل ،لكــن يف واقــع أمــره
يكــون مبتدع ـاً ،ويكــون عملــه هــذا بدعــة ،ونحــن نعاملــه معاملــة املبتــدع،
ونعتــر أن عملــه هــذا بدعــة)(.)1
ومما ينبغـي التنبـه لـه أن أهـل العلـم يفرقـون بين املسـائل الواضـح
واملسـائل الخفيـة ،فالواضحـة هـي املسـائل الكليـة ،واملسـائل الجزئية التي
اشـتهر الخلاف فيـه بني أهـل السـنة وأهل البـدع ،وأمـا املسـائل الخفية فهي
املسـائل الجزئيـة التـي مل يشـتهر الخلاف فيهـا بني أهل السـنة وأهـل البدع،
وقـد سـبق نقـل كالم شـيخ اإلسلام ابـن تيميـة والشـاطبي وشـيئاً مـن آثـار
السـلف يف ذلـك.
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ( :وســنتكلم عــى هــذا مبــا يــره

ـم وعــد ٍل ،وال حــول وال قــوة إال بالله ،فــا زال يف
اللــه متح ّريــن للــكالم بعلـ ٍ

الحنبليــة مــن يكــون ميلــه إىل نــوع مــن اإلثبــات الــذي ينفيــه طائفــة أخــرى
منهــم ،ومنهــم مــن ميســك عــن النفــي واإلثبــات جميعــاً ،ففيهــم جنــس
التنــازع املوجــود يف ســائر الطوائــف ،لكــن نزاعهــم يف مســائل الــدق؛ وأمــا
األصــول الكبــار فهــم متفقــون عليهــا ،ولهــذا كانــوا أقــل الطوائــف تنازع ـاً
وافرتاقــاً ،لكــرة اعتصامهــم بالســنة واآلثــار ،ألن لإلمــام أحمــد يف بــاب
(« )1املنتقى» (.)404/1
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أصــول الديــن مــن األقــوال املبينــة ملــا تنــازع فيــه النــاس مــا ليــس لغــره،
وأقوالــه مؤيــدة بالكتــاب والســنة واتبــاع ســبيل الســلف الطيــب)(.)1
فتنبــه لقولــه( :لكــن نزاعهــم يف مســائل الــدق؛ وأمــا األصــول الكبــار
فهــم متفقــون عليهــا)( ،)2فمســائل الــدق هــي املســائل الخفيــة الجزئيــة
التــي مل يشــتهر الخــاف فيهــا بــن أهــل الســنة وأهــل البــدع ،كتأويــل صفــة

العجــب يف قولــه تعــاىل :ﮋﮙ ﮚﮛﮊ( )3الــذي قــال بــه القايض
رشيــح ،واملســائل الكبــار هــي الواضحــة الجليــة ،كأن تكــون قواعــد كليــة أو
جزئيــة لكــن وقــع عليهــا ضابــط االشــتهار.
وهــذا هــو التقريــر الــذي درج عليــه علامؤنــا فــا يجعلــون أحــكام
التكفــر كأحــكام التبديــع إذ الكفــر أشــد ،وأحــكام التكفــر والتفســيق ترتتــب
عليــه أحــكام تخــص الشــخص املكفــر أو املفســق بخــاف الوصــف
بالبدعــة ،فهــو وصــف تحذيــري ،واألحــكام املرتتبــة عــى التبديــع املــراد
بهــا التأديــب والزجــر حاميــة لآلخريــن مــن املبتــدع ،ومــن أراد التقعيــد مــن
كالم أهــل العلــم فليجمعــه لبعضــه وال يأخــذ منــه مــا وافــق هــواه ومــا عقــد
عليــه قلبــه فيعتقــد ثــم يســتدل!
وأخــرين الدكتــور لطفــي خميــس( )4أنــه ســأل الشــيخ عبدالعزيــز بــن
(« )1مجموع الفتاوى» (.)166/4
(« )2مجموع الفتاوى» (.)166/4
( )3سورة الصافات (.)12
( )4أبــو مالــك ،لطفــي خميــس ،ليبــي الجنســية ،طلــب العلــم بالجامعــة اإلســامية باملدينــة النبويــة،
بجميــع مراحلهــا ،وتحصــل عــى درجــة الدكتــوراة مــن قســم العقيــدة ،وهــو محــارض اآلن بجامعــة
الجــوف ،وقــد درس عــى مشــايخ كــر منهــم :الشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز والشــيخ محمــد العثيمني
والشــيخ عبداملحســن العبــاد وغريهــم كــر.
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بــاز  مرتــان وأجابــه يف املرتــن بنفــس الجــواب ،هــل يشــرط إقامــة
الحجــة مطلقـاً عــى مــن وقــع يف البدعــة؟ فــكان جــواب الشــيخ بالتفصيــل
املذكــور أعــاه ،وهــو أنــه إذا كانــت املســألة واضحــة جليــة فــا يشــرط
إقامــة الحجــة ،وأ َّمــا إذا كانــت خفيــة فيجــب إقامــة الحجــة.

وقــد ُســئل شــيخنا صالــح الفــوزان  -حفظــه اللــه  -هــل يشــرط إقامــة

الحجــة يف التبديــع فقــال( :ليــس ألحــد أن يحكــم عــى يشء بأنــه بدعــة
أو ســنة حتــى يعرضــه عــى كتــاب اللــه وســنة رســوله  ،وأ َّمــا إن فعلــه

عــن جهــل وظــن أنــه حــق ومل يبــن لــه فهــذا معــذور بالجهــل ،لكــن يف
واقــع أمــره يكــون مبتدعـاً ،ويكــون عملــه هــذا بدعــة ،ونحــن نعاملــه معاملــة
املبتــدع ،ونعتــر أن عملــه هــذا بدعــة)(.)1
والســنة يُعترب
وقــال أيضـاً( :الجامعــات التــي عندهــا مخالفــات للكتــاب ُّ

املنتمــي إليها مبتد ًعــا)(.)2

وقــال أيضـاً( :مــن خالــف هــذا املنهــج – يعنــي :منهج الســلف– ،وســار

عــى منهــج آخــر ،فإنــه ليــس منــا ولســنا منــه وال ننتســب إليــه وال ينتســب
إلينــا ،وال يُس ـ َّمى جامعــة ،وإمنــا يُس ـ َّمى فرقــة مــن الفــرق الضالــة)(.)3

فأيــن يف كالم شــيخنا الفــوزان اشــراط إقامــة الحجــة يف التبديــع؟!،

مــع التنبــه إىل إطــاق التبديــع هنــا عــى املســائل الواضحــة الجليــة.
(« )1املنتقى» (.)404/1
(« )2األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج الجديدة» (.)19
(« )3األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج الجديدة» (.)7
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وقــال الشــيخ ربيــع املدخــي  -حفظــه اللــه ( :-وأ َّمــا مــن هــو مــن أهــل

الســنة ووقــع يف بدعــة واضحــة  ...فهــذا يبــدع وعليــه عمــل الســلف ...
ومــن كان مــن أهــل الســنة ومعــروف بتحــري الحــق ووقــع يف بدعــة خفية...
فيناصــح ويبــن لــه الحــق وال يتــرع يف تبديعــه فــإن أرص فيبــدع)(.)1
وســئل شــيخنا أحمــد بــن يحيــى النجمــي ( :مســألة التبديــع هــل يشــرط
ُ
فيهــا إقامــة الحجــة؟

فأجــاب :كــرت األســئلة عــن هــذا ( )2()....التبديــع ال يتوقــف عــى

إقامــة الحجــة ،بــل هــو يُنصــح ،إذا كانــت البدعــة ظاهــرة يُنصــح املبتــدع،
وال يقــال :أُقيمــت عليــه الحجــة ،إقامــة الحجــة تشــرط يف التكفــر ،أمــا
يف التبديــع؛ فــا ،وملــا ُســئل –يعنــي :أحمــد بــن حنبــل  ،ســأله ســائل،
فقــال :إن ابــن أيب قَتيلــة( )3يف مكــة ،يقــول :إن أهــل الحديــث قــوم ســوء!

قــال :زنديــق! زنديــق! زنديــق! كان ينفــض ثوبــه ثــاث مــرات ،ويقــول:
زنديــق! زنديــق! زنديــق!( )4مــا قــال :ال ،حتــى أُقيــم عليــه الحجــة!! مــا قــال

هــذا ،فليــس هــذا يعنــي مــن رشط التبديــع إقامــة الحجــة)(.)5

(« )1املجموع» (.)291 - 288/14
( )2كلمة غري واضحة.
( )3أبــو إبراهيــم ،يحيــى بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن داود ابــن أيب قتيلــة ،البهــزي املــدين ،حــدث عــن
ســليامن بــن محمــد وروى عنــه الزبــر بــن بــكار.
انظر ترجمته يف« :تقريب التهذيب» (.)587/1
(« )4سري أعالم النبالء» (.)299/11
(« )5األجوبة النجمية املنهجية عىل أسئلة سمري السلفي املرصية»
http://vb.alaqsasalafi.com/showthread.php?1358-%E3%D3%C3%E1%C9%C7%E1%CA%C8%CF%ED%DA-%E5%E1-%ED%D4%CA%D1%D8%DD%ED%E5%C7-%C5%DE%C7%E3%C9-%C7%E1%CD%CC%C9-%BF%C7%E1%D4%ED%CE-%C7%E1%E4%CC%E3%ED-%D1%CD%E3%E5%C7%E1%E1%E5-%ED%CC%ED%C8
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وهــذا الــذي قـ َّرره شــيخنا أحمــد بــن يحيــى النجمــي  مــن اســتدالله

بصنيــع اإلمــام أحمــد تســتطيع مــن خاللــه أن تقولــه يف كل َمــن ب َّدعهــم

السـلَف بأعيانهــم ،فإنهــم مل يُنقــل عنهــم اشــراط قيــام الحجــة عنــد التبديــع.
َّ

وســئل الدكتــور إبراهيــم الرحيــي(( :)1أحســن اللــه إليكــم؛ قلتــم يف درســكم
يــوم أمــس( :إن التكفــر يحتــاج إىل إقامــة للحجــة ،أمــا التبديــع فــا يحتــاج
إىل إقامــة حجــة ،ولكــن ال بــد مــن توفــر الضوابــط) ،نرجــو التوضيــح؟
فأجــاب( :نعــم؛ مســألة التكفــر والتفســيق والوعيــد واللعــن شــيخ
اإلســام دامئًــا يقــرن بينهــا ،فيقــول :إن التكفــر والتفســيق وإلحــاق الوعيــد
واللعــن ال يكــون إال بعــد إقامــة الحجــة.
ثــم يقــول يف موطــن آخــر :وأمــا التبديــع؛ ف ُيكتفــى فيــه مبــا دون ذلــك،

كمثــل قــول ابــن مســعود :اعتــروا النــاس بأخدانهــم(.)2

فالتبديــع ال يُشــرط فيــه إقامــة الحجــة ،ولكــن لــه ضوابــط رشعيــة

معروفــة عنــد أهــل العلــم منهــا:

السنة إال برتكه ألصل من أصول
أن الرجل ال يُحكم بخروجه من دائرة أهل ُّ

السنة ،أو مبوافقة بعض أصول أهل البدع ،وأما الخطأ يف بعض املسائل
أهل ُّ
والسنة عىل
الجزئية مع التمسك باألصول ،وهو االستدالل بنصوص الكتاب
ُّ

وفق فهم َسلَف األمة ،فإن املخطئ يف ذلك إذا أخطأ ال يُسا َرع إىل تبديعه.

( )1مــع التنبــه إىل أن رســالة الدكتــوراة للشــيخ إبراهيــم الرحيــي متخصصــة يف هــذا البــاب ،وعنوانهــا:
«موقــف أهــل الســنة والجامعــة مــن أهــل األهــواء والبــدع».
ِ
ِ
ِ
َ
إل َمــن
خــاد ُن َّ
خدَان ِهــم ،فـإ َّن املــرء لَ يُ َ
روا ال َّنــاس بأَ ْ
( )2عــن عبداللــه بــن مســعود  أنــه قــال( :اعتـ ُ
يُع ِ
جبُـهُ)« .اإلبانــة الكــرى» (.)439/2
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وعندمــا نقــول :إن التبديــع ال يشــرط فيــه إقامــة الحجــة ال يعنــي

التهــاون يف تبديــع النــاس! بــل أنــا مــن أشــد النــاس يف التحذيــر مــن التبديــع
وإطالقــه عــى املســلمني بغــر ب ِّينــة ،ولكــن هنــاك ضوابــط تُراعــى يف هــذا
األمــر ،ولكــن ال يصــل األمــر إىل أن يقــال :ال يُبـ َّدع إال بإقامــة حجــة ،ألننــا

ت َ َبــع للعلــاء ،وأنــا ال أقــول شــيئًا يف هــذه املســائل العظيمــة إال مت ِّبــع ،وهــذا
مــا ق ـ َّرره شــيخ اإلســام ابــن تيميــة .)1()

فــإن قيــل :أن الســلف يف بــاب التبديــع مل ينزلــوه عــى املعــن مبــارشة،

ولهــذا األمئــة يف مواقــف متعــددة مل يبدعــوا مــن وقــع يف البدعــة مبــارشة.

قيـل لـه :وكذلك السـلف  جـاء عنهم أنهـم أنزلوا الحكـم عىل املعني

دون قيـام الحجـة عليـه ،فحكـم الثـوري على الربيـع بأنه قـدري مل يكـن بعد
فلم علـم أنهم قدريـة ألحقـه بهم(.)2
إقامـة الحجـة وإمنـا سـأل عن بطانتـه َّ

وهنــا يتنبــه إىل مــراد الســلف باملجالســة ،وأنهــم يعنــون األلفــة واملــو َّدة

وليــس مجــرد املخالطــة ،وقــد جــاء عــن عبداللــه بــن املبــارك أنــه قــال:
قــال األوزاعــي( :مــن خفيــت علينــا بدعتــه فلــن تخفــى علينــا ألفتــه)(،)3
( )1من جلسته مع طلبة العلم الفلسطينيني عىل هذا الرابط:

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=45302

(« )2اإلبانة الكربى» (.)452/2
(« )3اإلخوان» البن أيب الدنيا (.)91
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي – حفظه الله ( :-وهذه املقالة لعبد الله بن املبارك اإلمام الزاهد
املشهور ،يقول( :من خفيت علينا بدعته مل تخف علينا ألفته) ،يعني :لو أخفى املبتدع بدعته فإنه ال
تخفى إلفه ومصاحبته ،فال بد أن يصاحب أهل البدع ،فإذا صاحب أهل البدع عرفنا أنه مبتدع ،وإن
أخفى بدعته ،لكن كونه يصاحب أهل البدع ،ويألف أهل البدع ،ويركن إىل أهل البدع هذا دليل عىل
بدعته ،فـ(من خفيت علينا بدعته مل تخف علينا ألفته) ،فيه التحذير من أهل البدع ،وفيه أن من األدلة
عىل أهل البدع أن يصاحب اإلنسان أهل البدع ،فمن صاحب أهل البدع فهو منهم).
انظرhttp://portal.shrajhi.com/Media/ID/6943 :
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وعليه فمجرد املخالطة التي قد تُفرض عىل الشخص ال تعد مجالسة.
وســبب جعلهــم املجالســة عالمــة عــى التلبــس بالبدعــة ،أن األلفــة

إمنــا تكــون مبوافقــة يف الطبــع واملــرب ،وهــذا معلــوم لــكل أحــد.
ومــا جــاء عــن اإلمــام أحمــد يف ســؤال أيب داود لــه ،قــال( :قلــت ألحمد
ابــن حنبــل :أرى رج ـاً مــن أهــل الســنة مــع رجــل مــن أهــل البــدع ،أتــرك
كالمــه ؟ قــال :ال ،أو ت ُ ْعلًمــه أن الــذي رأيتــه معــه صاحــب بدعــة ،فــإن تــرك

ـس لصاحــب
كالمــه وإال فألحقــه بــه)( ،)1ففيــه أن الجالــس ال يعلــم أنــه ُمجالـ ٌ
بدعــة فلهــذا طلــب اإلمــام أحمــد مــن أيب داود تعريفــه بقولــه لــه( :تُعلمــه).

وإذا كان الســلف  وقــع منهــم هــذا التفريــق فالواجــب هــو معرفــة
الضابــط يف هــذا التفريــق والنظــر للمســائل التــي أوقعــوا عليهــا الحكــم
مبــارشة واملســائل التــي عــذروا فيهــا املخالــف.
فــإن قيــل :إن عمــل الســلف ال يؤخــذ مــن أثــر واحــد ،أو مــن أثــر مطلق،
وإمنــا يؤخــذ عملهــم بجمــع بعضــه إىل بعض.
قيــل لــه :وهــذا حــق كــا ســبق تقريــره أن الحجــة يف مجموعهــا ال يف
آحادهــا ومــا ذُكــر صــورة مــن الصــور وإال فمــن طالــع كتــب الســنة علــم
هــذا ومل ينــازع فيــه.
فــإن قيــل :قــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  يف ســياق كالمــه عــن
عقوبــة املبتــدع( :وكثــر مــن أجوبــة اإلمــام أحمــد وغــره مــن األمئَّــة خــرج
عــى ُســؤال ســائل قــد َعل ـ َم املسـ َ
ـن قــد
ـئول حالــه أو خــرج خطاب ـاً ملعـ َّ
(« )1مناقب اإلمام أحمد» البن الجوزي (.)250
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الصــادرة عــن ال َّر ُســول  إمنــا
َعلِ ـ َم حالــه فيكــون مبنزلــة قضايــا األعيــان َّ
يثبــت حكمهــا يف نظريهــا)( ،)1فيــه دليــل عــى اشــراط إقامــة الحجــة!

قيل له :الجواب عليه من أوجه:
الوجــه األول :أيــن يف كالمــه  اشــراط قيــام الحجــة عــى مــن تكلــم
فيهــم اإلمــام أحمــد؟!! وإمنــا الــذي تناولــه كالمــه هــو أن الحكــم عــى
املعــن ال يكــون إال بعــد العلــم بحــال ذاك املعــن ،وهــذا أصــل يف كل
حكــم ،إذ الحكــم عــن الــيء فــرع عــن تصــوره ،فاإلمــام أحمــد  مل
يتكلــم عــى أشــخاص ال يعلــم حالهــم ،وهكــذا هــو الواجــب ملــن أراد أن
يحكــم عــى شــخص أو حادثــة ،وال يلــزم مــن هــذا اشــراط قيــام الحجــة
عليــه ،وفــرق بــن األمريــن فتنبــه!
فاإلمـام أحمـد  ملا قـال يف ابن أيب قَتيلـة زنديق! زنديـق! زنديق! وهو
ينفـض ثوبـه ثالث مـرات ،ويقـول :زنديق! زنديـق! زنديق!( )2ال شـك أنه كان
عـامل بحالـه لكن هـل هناك ما يـدل عىل أنه أقـام عليـه الحجة؟!!
الوجـه الثـاين :ال يلـزم من الحكم عليـه بالبدعة أن تنزل األحـكام املرتتبة
عليـه ،وال شـك أن األصـل يف التبديـع هـو الهجـر وتنزيـل األحـكام  ،وأخطأ
مـن ظـن أن األصـل يف ذلك هو مراعـاة املصالـح ،واألدلة الرشعيـة دالة عىل
أن األصـل يف التبديع هـو الهجر.

(« )1مجموع الفتاوى» (.)213/28
(« )2سري أعالم النبالء» (.)299/11
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جـــاء عــن عــــائشة  قــــالت :تال رسول الله  هـــذه اآليــة:ﮋﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ(،)1
فقــال( :إذا رأيتــم الذيــن يتَّب ُعــون مــا تشــابه منــه فأولئــك الذيــن ســمى اللــه
فاحذروهــم)( ،)2فهــذا الحديــث وغــره أصــل يف هجــر املبتــدع.

وبإجــاع أهــل الســنة أن األصــل هــو هجــر املبتــدع ،والوصيــة بالحــذر
مــن أهــل البــدع إمنــا تكــون مــع البعــد عنهــم.
قـال البغـوي ( :وقـد مضـت الصحابـة والتابعـون وأتباعهـم ،وعلماء
السـنة عىل هـذا مجمعين متَّفقني على معاداة أهـل البدعـة ،ومهاجرتِهـم)(.)3

مــع التنبــه إىل أنــه ال يــرك هــذا األصــل إال ملصلحــة راجحــة ،والــذي

يتخلــف هــو الهجــر وتنزيــل األحــكام للمصلحــة مــع بقــاء وصــف البدعة ،ال
فســاق أهــل الســنة ،فإنهــم
أن تجعــل املصلحــة هــي األصــل ،وهــذا بخــاف َّ
ال يهجــرون إال إذا غلبــت املصلحــة.

الوجــه الثالــث :أن كالم شــيخ اإلســام الــذي نقلــه عــن اإلمــام أحمد
إمنــا هــو يف ســياق العقوبــة ال الحكــم ،ومــن املتقــرر أن العقوبــة قــد تتخلف
مــع بقــاء الحكــم ،واللــه أعلم.
( )1سورة آل عمران (.)7
( )2أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (حديــث رقــم ،)4547 :ومســلم يف صحيحــه (حديــث رقــم:
.)2665
(« )3رشح السنة» (.)227/1
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فــإن قيــل :قــد أخطــأ بعــض أمئــة الســنة يف أصــول قــد اشــتهر الخــاف
فيهــا بــن أهــل الســنة وأهــل البدعــة ،ومــع ذلــك مل يحكــم عليهــم أهــل

الســنة بالبدعــة ،بــل منهــم مــن جعلــوه إِمــا َم أهــل الســنة يف زمانــه ،كابــن
خزميــة  فإنــه قــال بقــول الجهميــة يف حديــث الصــورة.

* ومام يدل عىل أن مسألة الصورة أصل مجمع عليه ما يأيت:

قــال اإلمــام أحمــد( :مــن قــال :إن اللــه خلــق آدم عــى صــورة آدم فهــو

جهمــي)(.)1
قــال اإلمــام إســحاق بــن راهويــه عــن حديــث الصــورة( :صحيــح ،وال
يدعــه إال مبتــدع أو ضعيــف الــرأي)(.)2
قــال ابــن تيميــة ( :هــذا الحديــث مل يكــن بــن الســلف مــن القــرون
الثالثــة نــزاع يف أن الضمــر عائــد إىل اللــه)(.)3
وقــال أيض ـاً( :ولكــن ظهــر ملــا انتــرت الجهميــة يف املائــة الثالثــة،
وجعــل طائفــة الضمــر فيــه عائــدا ً إىل غــر اللــه تعــاىل ،حتــى نقــل ذلــك
طائفــة مــن العلــاء املعروفــن بالعلــم والســنة يف عامــة أمورهــم ،كأيب ثــور
وابــن خزميــة وأيب الشــيخ األصبهــاين وغريهــم ،ولذلــك أنكــر عليهــم أمئــة
الديــن وغريهــم مــن علــاء الســنة)(.)4

(« )1طبقات الحنابلة» (.)236/2
(« )2اإلبانة» (.)266/3
(« )3بيان تلبيس الجهمية» (.)373/6
(« )4بيان تلبيس الجهمية» (.)376/6
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* وقد تضمن كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية  أموراً:

األول :أن تأويل الصورة مل يظهر إال يف املائة الثالثة من الجهمية.

الثاين :حكاية إجامع القرون الثالثة عىل أن الضمري عائد إىل الله.
الثالث :إنكار أمئة الدين والسنة عىل من أرجع الضمري إىل غري الله.
وهــذه األمــور الثالثــة مفــردة تــدل عىل اشــتهار املســألة ووضوحهــا وأنه
ال يســوغ الخــاف فيهــا فكيــف مبجموعهــا؟! فهــذه املســألة مــن املســائل
التــي تعــد أصــوال ،لداللــة اإلجــاع ،وال يصــح أن يقــال :هــي جزئيــة،
والجزئيــات ال تعــد أصــوال ،بــل الجزئيــة متــى مــا وقــع عليهــا اإلجــاع
صــارت أصــا مــن أصــول أهــل الســنة.
*قيل له :هذا الكالم اشتمل عىل أمور هي:
1-1أن ابــن خزميــة خالــف يف أصــل اشــتهر الخــاف فيــه بــن أهــل
الســنة وأهــل البــدع ومل يبدعــه أهــل الســنة.
2-2نــص اإلمــام أحمــد وإســحاق عــى تجهيــم مــن قــال بــأن الضمــر
يعــود آلدم.
3-3مجــرد وقــوع اإلجــاع عــى مســألة يصريهــا أصــاً مــن أصــول
الســنة.
4-4ال يصح أن يقال عىل حديث الصورة جزئية.
5-5الجزئيــات ال تعــد أصــوال ،بــل الجزئيــة متــى مــا وقــع عليهــا اإلجامع
صــارت أصــا مــن أصــول أهل الســنة.
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* والجواب عىل هذه األمور كاآليت:
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قــول( :إن ابــن خزميــة خالــف يف أصــل اشــتهر الخــاف فيــه بــن أهــل

الســنة وأهــل البــدع ومل يبدعــه أهــل الســنة ،ويــدل عليــه نــص اإلمــام أحمــد
وإســحاق عــى تجهيــم مــن قــال بــأن الضمــر يعــود آلدم).
فيقــال :قــد نــص شــيخ اإلســام عــى اشــتهار املخالفــة التــي يعــد بهــا
الرجــل مبتدعـاً فقــال( :والبدعــة التــي يعــد بهــا الرجــل مــن أهــل األهــواء مــا
اشــتهر عنــد أهــل العلــم بالســنة مخالفتهــا للكتــاب والســنة كبدعــة الخــوارج
والروافــض والقدريــة واملرجئــة)(.)1
وقــال يف ظهــور املخالفــة وخفائهــا ولــو كانــت املســألة مجمــع عليهــا:
(مــن خالــف الكتــاب املســتبني والســنة املســتفيضة أو مــا أجمــع عليه ســلف
األمــة خالفـاً ال يعــذر فيــه فهــذا يعامــل مبــا يعامــل بــه أهــل البــدع)(.)2
مــع التنبــه هنــا للمعاملــة وليــس الحكــم إذ ال يلــزم مــن كونــه مبتدع ـاً
أن يعامــل معاملــة أهــل البــدع ،وأيضـاً مــن الخــاف الــذي يعــذر فيــه عــدم
اشــتهار املخالفــة.
وبعــد هــذا ففــي النقــل األول نــص شــيخ اإلســام عــى أن املســألة مل
يقــع فيهــا نــزاع بــن أهــل القــرون املفضلــة ،أي أن املســألة متفــق عليهــا ومل
يحصــل فيهــا خــاف ،فــإذا علــم هــذا فكيــف يقــال إنهــا اشــتهر الخــاف
فيهــا وهــي محــل اتفــاق بــل مل يظهــر املخالــف فيهــا بعــد؟!!
(« )1مجموع الفتاوى» (.)414/35
(« )2مجموع الفتاوى» (.)172/24
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ويف النقــل الثــاين عــن أيب العبــاس أن تأويــل الصــورة مل يظهــر إال

يف املائــة الثالثــة مــن جهــة الجهميــة ،وهــذا بيــان منــه إىل بدايــة ظهــور
املخالفــة وعــدم اشــتهارها!
ومــا يــدل عــى خفــاء املســألة وعــدم وضوحهــا أن بعــض أهــل الســنة
قــال بقــول الجهميــة كأيب ثــور وابــن خزميــة وغريهــم إذ لــو كان الخــاف قد
وقــع فيهــا واشــتهر ملــا قــال بهــا أحــد مــن أهــل الســنة لكــن ملــا قالــوا بهــا
بــدأ يظهــر إنــكار أهــل الســنة عــى هــذه املقالــة وينتــر وبهــذا تفــر اآلثــار
التــي جــاءت عــن اإلمــام أحمــد وإســحاق.
وقــول( :إن مجــرد وقــوع اإلجــاع عــى مســألة يصريهــا أصــاً مــن
أصــول الســنة).
فيقــال :أمــا جعلــه مجــرد وقــوع اإلجــاع يف مســألة يصريهــا أصـاً مــن
أصــول الســنة ،فهــذه دعــوى تحتــاج إىل دليــل ،فكــم مــن مســألة وقــع فيهــا
اإلجــاع ومل يعتربهــا أهــل الســنة أصـاً حتــى ينضــم لهــا االشــتهار ،فضابط
األصــل هــو االشــتهار ،كــا نــص عليــه شــيخ اإلســام ابــن تيميــة وعليــه
عمــل الســلف.
فاملســألة املجمــع عليهــا ال تكــون أصــاً إال إذا ضــم إليهــا ضابــط
االشــتهار ،فقــد أنكــر القــايض رشيــح صفــة العجــب ومــع ذلــك هــو إمــام
باالتفــاق ،وإثبــات الصفــات مــا أجمــع عليــه الســلف ،وكذلــك فعــل ابــن
خزميــة مــع حديــث الصــورة وهــي مســألة مجمــع عليهــا ،وإنــكار الكرجــي
الســتمرار اإلحســاس بالعــذاب إىل يــوم القيامــة مجمــع عليــه وغريهــا كثــر،
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ومــع ذلــك هــي مســائل مل يشــتهر الخــاف فيهــا ،وليســت كليــة بــل جزئيــة.
فإن قيل( :ال يصح أن يقال عىل حديث الصورة جزئية).
فيقال :إذا كانت مسألة الصورة غري جزئية فامذا تكون؟!
فاملســائل إمــا كليــة تنــدرج تحتهــا جزئيــات ،أو جزئيــة ال ينــدرج تحتهــا
يشء ،فــا هــي الجزئيــات التــي تنــدرج تحــت مســألة الصــورة؟!
فــإن قيــل :كيــف يجتمــع أن تكــون املســألة ال يســوغ الخــاف فيهــا،
ومــع ذلــك قــد تكــون جزئيــة يع ـذَر املخالــف فيهــا؟
قيــل لــه :يعــذر املخالــف فيهــا لعــدم اشــتهارها ووضوحهــا ،كــا صنــع
األمئــة مــع ابــن خزميــة وأيب ثــور والكرجــي ،ومــع غريهــم مــن علــاء
الســنة إذا قالــوا بقــول مخالــف للســنة.
فــإن قيــل :ومــا يؤكــد أن مــن أخطــأ يف أصل مــن أصــول الســنة ال يبدع
حتــى تقــام عليــه الحجــة ،مــا نقلــه اإلمــام ابــن تيميــة عــن أيب الحســن محمد
بــن عبــد امللــك الكرجــي يف كتابــه الــذي ســاه «الفصــول يف األصــول
عــن األمئــة الفحــول إلزام ـاً لــذوي البــدع والفصــول»( :يف تأويــل الشــيخ
أيب أحمــد محمــد بــن عــي الفقيــه الكرجــي اإلمــام املعــروف بالقصــاب
لآليــات واألخبــار الــواردة يف إحســاس امليــت بالعــذاب ،وإطنابــه يف كتابــه
املعــروف «نكــت القــرآن» ،وذهابــه إىل أن امليــت بعــد الســؤال ال يحــس
طــول لبثــه يف الــرزخ وال بالعــذاب.
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فنقــول :هــذا تأويــل تفــرد بــه ومل يتابعــه األمئــة ،والقــول مــا ذهــب إليــه

الجمهــور ،وتفــرده باملســائل ال يؤثر وال يقــدح يف درجاتهــم( ،)1فالكرجي
أنكــر أص ـاً اشــتهر الخــاف فيــه بــن أهــل الســنة وأهــل البــدع ومل يبدعــه
أهــل الســنة.
قيــل لــه :زعــم أن الكرجــي وقــع يف مخالفــة تعــد أصـاً اشــتهر الخالف
فيــه بــن أهــل الســنة وأهــل البدعــة غلط.
وإليــك كالم الكرجــي مــن كتابــه «نكــت القــرآن» عنــد قولــه تعــاىل:

ﮋﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮊ( ،)2قــال ( :وري عــن النبــي  بنقــل الثقــات مــا يؤيــده مــن
عــرض مقاعــد أهــل القبــور عليهــم إياهــا بكــرة وعشــية ،فقــد يحتمــل أن
يكــون هــذا العــرض بقيــة مــن املســاءلة متتــد عليــه ،وطائفــة مــن عــذاب
القــر تطــول عليــه بكــرة واحــدة وعشــية واحــدة ،ثــم يخمــد فــا يشــعر إىل
الحــر بــيء ،كــا دللنــا عليــه)(.)3
فهنــا يقــرر الكرجــي  أن طائفــة مــن عــذاب القــر يســتمر عليــه بكــرة
واحــدة وعشــية واحــدة ،ثــم ينقطــع اإلحســاس بالعــذاب فــا يشــعر بــيء
إىل يــوم القيامــة ،فهــو إذا يثبــت عــذاب القــر ،لكــن ال يــراه مســتمرا ً إىل يــوم
القيامــة ،فهــل مخالفتــه يف عــدم اســتمرارية إحســاس امليــت بالعــذاب تعــد
مخالفــة يف أصــل أشــتهر الخــاف فيــه بــن أهــل الســنة وأهــل البدعــة؟! أو
(« )1بيان تلبيس الجهمية» (.)406 - 398/6
( )2سورة غافر (.)46 - 45
(« )3نكت القرآن» (.)59 - 57
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يقــال هــي جزئيــة مل يشــتهر الخــاف فيهــا بــن أهــل الســنة وأهــل البدعــة؟!
والذي يظهر أنها جزيئة مل يشتهر الخالف فيها.
فــإن قيــل :كالم الرازيــن( :ومــن وقــف يف القــرآن جاه ـاً علــم وبــدع
ومل يكفــر) ،فقــد أراد بـ(وقــف يف القــرآن جاه ـاً علــم وبــدع) إخــراج مــن
وقــف شــكاً ،فــإن مــن وقــف شــكاً بعــد إقامــة الحجــة يكــون كافــرا ً ،وأمــا
مــن وقــف عــن غــر شــك فإنــه يكــون مبتدع ـاً بعــد إقامــة الحجــة.
قيــل لــه :إليــك كالم الرازيــن أيب حاتــم وأيب زرعــة التــي نقلوهــا عــن
أمئــة الســنة( :ومــن زعــم أن القــرآن مخلــوق فهــو كافــر باللــه العظيــم كفــرا ً
ينقــل عــن امللــة ،ومــن شــك يف كفــره ممــن يفهــم فهــو كافــر ،ومــن شــك
يف كالم اللــه عــز وجــل فوقــف شــاكاً فيــه يقــول ال أدري مخلــوق أو غــر
مخلــوق فهــو جهمــي ،ومــن وقــف يف القــرآن جاهـاً علــم وبــدع ومل يكفر،
ومــن قــال لفظــي بالقــرآن مخلــوق فهــو جهمــي أو القــرآن بلفظــي مخلــوق
فهــو جهمــي)(.)1
فــكالم الرازيــن يف التبديــع مــع الجهــل ال مــع العلــم؛ ألنــه لــو علــم
وأرص عــى القــول بأنــه مخلــوق لكفــر كفــرا ً ينقــل مــن امللــة ،كــا بينــه يف
ســابق كالمــه وملــا اكتفــي بتبديعــه ،إذا ً يكــون التبديــع مــع الجهــل ،أ َّمــا مــن
علــم أنــه غــر مخلــوق وقــال مخلــوق فيكفــر.

فالشــخص إمــا أن يقــول :كالم اللــه مخلــوق أو غــر مخلــوق أو يتوقف،
والتوقــف أيــاً كان ســببه ال يكــون إال عــن جهــل ،وهــو يف هــذه الحالــة
(« )1اعتقاد أهل السنة» (.)178/ 1
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جهمــي أي :مبتــدع وليــس بكافــر ،فلــو ُعلِّــ َم وبــن لــه فهــو بعــد التعليــم
والبيــان إمــا أن يقــول القــرآن مخلــوق فيكفــر وإمــا أن يقــول غــر مخلــوق

فيوافــق قــول أهــل الســنة!

* وأختم هذه املناقشة فأقول:

اختلــف علامؤنــا املعــارصون يف هــذه املســألة ،فمنهــم مــن ذهــب

إىل العــذر بالجهــل مطلق ـاً ،وجعــل التبديــع والتفســيق والتكفــر مــن بــاب
واحــد ،ومنهــم مــن ذهــب إىل التفريــق وأن البــاب ليــس واحــدا ً ،وأن الجهــل
وفصلــوا يف ذلــك.
والتأويــل ليــس مانع ـاً مــن التبديــع َّ

* ويف مثل هذه املسائل يقال:

قــرر علــاء األصــول أن املرجــع يف فهــم نصــوص الكتــاب والســنة

هــو فهــم الســلف الصالــح ،وبنــاء عليــه بحثــوا مســألة حجيــة قــول الصحــايب
وكذلــك التابعــي ،وهــل أقوالهــم تعــد حجــة؟
واملقــرر أن أقوالهــم ليســت حجــة لذاتهــا ،بــل هــي صــورة مــن صــور
اإلجــاع ،وعليــه إذا اختلفــت أقوالهــم مل يكــن قــول أحدهــم حجــة عــى
القــول اآلخــر ،ولكــن يؤخــذ قــول أقربهــم للكتــاب والســنة.
قــال اإلمــام أحمــد ( :إمنــا عــى النــاس اتبــاع اآلثــار عــن رســول
اللــه ،وعرفــة صحيحهــا مــن ســقيمها ،ثــم بعــد ذلــك قــول أصحــاب
رســول اللــه  ،إذا مل يكــن قــول بعضهــم لبعــض مخالف ـاً ،فــإن اختلــف
نظــر يف الكتــاب فــأي قولهــم كان أشــبه بالكتــاب أخــذ بــه ،أو بقــول رســول
اللــه  أخــذ بــه ،فــإذا مل يــأيت عــن النبــي  ،وال عــن أحــد مــن أصحاب
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النبــي  نظــر يف قــول التابعــن ،فــأي قولهــم كان أشــبه بالكتــاب والســنة
أخــذ بــه ،وتــرك مــا أحــدث النــاس بعدهــم)(.)1
فعليــه إذا اختلــف أهــل العلــم ومل يجتمــع قولهــم يف املســألة عــى
حكــم ،فإنــه يؤخــذ بقــول أقربهــم للكتــاب والســنة ،ومــن الخطــأ أن يجعــل
اختالفهــم دليـاً كــا نــراه اليــوم ،الســيام وقــد أجمــع أهــل العلــم عــى أن
الخــاف ال يعــد دلي ـاً.
قــال ابــن عبــد الــر ( :االختــاف ليــس بحجــة عنــد أحــد علمتــه مــن
فقهــاء األمــة إال مــن ال بــر لــه وال معرفــة عنــده وال حجــة يف قولــه)(.)2
وقبلهــا قــال( :هــذا كثــر يف كتــب العلــاء وكذلــك اختــاف أصحــاب
رســول اللــه  والتابعــن ومــن بعدهــم مــن املخالفــن ،ومــا ر َّد فيــه

ف بــاب،
بعضهــم عــى بعــض ال يــكاد أن يحيــط بــه كتــاب ،فضـ ً
ـا أن يجمــع ِ
وفيــا ذكرنــا منــه دليــل عــى مــا عنــه ســكتنا ،ويف رجــوع أصحــاب رســول

ـح عــى
اللــه  بعضهــم إىل بعــض ،ور ِّد بعضهــم عــى بعــض ،دليـ ٌ
ـل واضـ ٌ

ٍ
واحــد
كل
أ َّن اختالفهــم عندهــم خطــأٌ وصــواب ،ولــوال ذلــك كان يقــول ُّ
جـ ٌم يُهتـ َدى بــه
جائِـ ٌز َمــا قُلْـ ُ
ـت أَنْـ َ
منهــم( :جائـ ٌز مــا قُلْـ َ
ـت أنــا وكالنــا نَ ْ
ـتَ ،و َ

فــا علينــا يش ٌء مــن اختالفنــا).

الصــواب
ـا اختُلــف فيــه وتدافــع وج ـ ٌه واح ـ ٌد ،ولــو كان َّ
والصــواب مـ َّ

الســلف بعضُ ُهــم بعضــاً يف اجت َهادهــم
يف وجهــن متدافعــن مــا خطَّــأَ َّ
(« )1بدائع الفوائد» (.)77/4
(« )2جامع بيان العلم وفضله» (.)177/2
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ـيء ضـ ُّده صوابـاً كلَّــه)(.)1
ب أن يكــون الـ َّ
وقضاياهــم وفتواهــم ،وال َّنظــر يَـأْ َ
وينبغـي لطالـب العلـم أن يكون حـذرا ً يف مثل هذه املسـائل ،فـإن الخطأ

فيهـا عظيـم ،وأن ال يقـدم عىل يشء من هـذه األمور إال وهو متبـ ٌع فيها من يثق

يف علمـه ودينـه مـن العلامء الذين رسـخت أقدامهم يف هـذا الباب.

وأيض ـاً ال يحتقــر إخوانــه ويســفه أقوالهــم ،خاصــة إذا كان لهــم ســلف
فيــا يقولــون ،وأن يعلــم أنــه مهــا بلــغ مــن العلــم فإنــه جاهــل يف حقيقــة
أمــره ،وليعلــم أن العلــم مثرتــه العمــل ،ومــن العمــل التواضــع والســكينة
ـت وأبــن مقــدار علمهــم) إىل
ـت وقلـ ُ
للخلــق وعــدم الرتفــع عليهــم بـ(رأيـ ُ

آخــر هــذه العبــارات ،بــل يعتــذر لهــم ويطلــب الســامة لنفســه ولهــم ،ومــا
أجمــل مقولــة الشــافعي ( :مــا ناظــرت أحــدا ً قــط إال ومتنيــت أن يجــري
اللــه الحــق عــى لســانه)(.)2
ـكل ســاحة شــيخنا عبدالعزيــز آل الشــيخ
وأذكــر أكــر مــن مــرة يستشـ ُ
– حفظــه اللــه – عــى طالبــه يف الجامــع الكبــر مســائل لــو طرحــت عنــد
املتعاملــن لســارعوا يف التنصنيــف والكتابــة.
وملــا طُلــب مــن شــيخنا عبداللــه الغديــان  أن يُجمــع لــه مجمــوع

جمــع رفــض وقــال( :أنــا ليــس عنــدي يشء) ،ومــرة ســأله
فتــاوى وقــد ُ

طالبــه يف املعهــد العــايل أن يكتــب لهــم شــيئاً يف األصــول فقــال لهــم( :مل
أبلــغ درجــة التأليــف)!!
(« )1جامع بيان العلم وفضله» (.)175/2
(« )2اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان» (.)٥/٤٩٨
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بــل هــذا شــيخنا صالــح اللحيــدان مل نجــد لــه تأليفــاً واحــدا ً حســب
علمــي وهــو يف العلــم مــن هــو.
وينبغــي طــرح املســائل العلميــة ألجــل املباحثــة العلميــة والوصــول
مــن خاللهــا للحــق ،والــذي جعلنــي أتنــاول هــذه املســألة بالبحــث هــو مــا
رأيــت بحســب رأي القــارص أن املســألة مل تبحــث بحث ـاً جيــدا ً مــا أنتــج
لنــا التميــع مــع أهــل البــدع وكذلــك الغلــو يف التبديــع ،واللــه أرجــو ســبحانه
أن يغفــر يل زلــي وخطئــي وحــظ نفــي ومــا أصبــت فيــه فمــن اللــه وحــده
ومــا أخطــأت فيــه فمــن نفــي والشــيطان.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

مت حبمد هللا  1436 . 8 . 24ه ـ
برايض جند أعزها هللا ابلتوحيد والسنة
كتبه :أبو عبدالرمحن صربي احملمودي
s.m.a.m3000@gmail.com

ما استشكل يف ُ
األترجة

6161

فهرس املوضوعات
املوضوع

الصفحة

اإليضاح والبيان للضابط الذي يخرج به الرجل من السنة إىل البدعة 3 .......
املقدمة 5 ...................................................................
مسألة :متى يخرج الرجل من السنة إىل البدعة؟ 10 ..........................
من مزايا كتاب االعتصام للشاطبي 10 .......................................
السلف بدعوا بجزئيات دون جزئيات فام هو ضابط التفريق؟ 14 .............
أمثلة ملا ب َّدع به السلف من الجزئيات 17 .....................................
ضابط الكيل والجزيئ 18 ....................................................

مسألة :جنس العمل 19 ......................................................
املراد بالتالزم بني الظاهر والباطن 19 ........................................
أقسام الناس اليوم يف مسائل التبديع 21 ......................................
القسم األول21 ............................................................. :
القسم الثاين22 ............................................................. :
األصل يف البدع أنها كفر 23 ..................................................
القسم الثالث24 ............................................................ :
الخالصة25 ................................................................. :
ضابط املسائل التي ال يسوغ الخالف فيها 25 ................................

62

املوضوع

التحفة يف مناقشة
الصفحة

موقف أهل السنة من زلة العامل السلفي 26 ...................................
األصل يف التبديع هو الهجر 28 ..............................................
التحفة يف مناقشة ما استشكل يف األترجة 31 .................................
الجواب عىل التفريق بني املبتدع األصيل وبني من سلم له مصدر
التلقي 33 ....................................................................
األخطاء عىل مراتب 34 ......................................................
مصدر التلقي وإن سلم للرجل فهو غري مؤثر إذا وقع فيام يستحق
به التبديع 35 .................................................................
الجواب عىل كون البدعة وصفاً وبني تنزيلها عىل املعني 36 .................
منهج مجم ٌع عليه 37 ...........
منهج السلف يف التعامل مع أهل البدع ،وهو
ٌ

الجواب عىل أن البدع نوع من الفسق 37 .....................................
التكفيــر والتفســق والتبــديع كلهــا من باب األسامء واألحكام ،ولكن
السلف فرقوا يف تنزيل الحكم عىل الــمعني ،ونقــل كالم شيخ اإلسالم

ابن تيمية 37 ..................................................................
أهل العلــم يفــرقون بيــن املســائل الواضحة واملسائل الخفية يف
التبديع 41 ...................................................................
الجواب عــىل أن الســلف يف بــاب التــديع مل ينــزلوه عىل املعني
مبارشة 46 ...................................................................

ما استشكل يف ُ
األترجة

6363

املوضوع

الصفحة

الجــواب عــىل أن عــمل السلــف ال يؤخــذ من أثر واحد وإمنا من
مجموعه 47 .................................................................
توضيح عبارة ابن تيمية يف ذلكـ 47 ...........................................
شبهة :أخطأ بعض أمئة أهل السنة فــي أصــول اشتــهر الخالف فيها
بينهم وبني أهل البدع ومل يبدعوا 50 .........................................
االستدالل بحديث ( :خلق الله آدم عىل صورته ) 50 .........................
الجواب عىل حديث ( :خلق الله آدم عىل صورته ) 52 .......................
االستدالل بخطأ الكرجي وأنه أنكــر أصــالً اشتهــر الخــالف فيه ومل
يبدع 54 ......................................................................
الجواب عىل خطأ الكرجي ،وبيان الفهم املغلوط يف ذلك 55 ...............
تــوضيح كــالم الرازيني ( :ومــن وقف يف القرآن جاهالً علِّم وب ِّدع

ومل يكفر ) 56 ................................................................

خامتة املناقشة 57 ...........................................................
حجية قــول الصحــايب والتــابعي وأنها حجة ال لذاتها ،وكونها صورة
من صور اإلجامع 57 .........................................................
من الخطأ جعل خالف أهل العلم دليالً ،وحكاية اإلجامع عىل ذلك 58 ......
وصيتي لطالب العلم مع الخامتة 59 ..........................................
فهرس املوضوعات 61 ......................................................

